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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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A. WYNALAZKI
376
UDZIELONE PATENTY
(od nr 230 481 do nr 230 730 oraz 223 069, 224 374, 224 348)
B1 (11) 230487
(41) 2017 10 23
(51) A01B 21/00 (2006.01)
A01B 37/00 (2006.01)
(21) 416889
(22) 2016 04 18
(72) MRUK JACEK, Straszkówek (PL); KAWIŃSKI TOMASZ, Kutno (PL);
SZTYGIEL ARTUR, Krośniewice (PL); WIETRZYK MARCIN, Kutno (PL)
(73) EXPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krośniewice (PL)
(54) Zespół do rozdrabniania resztek pożniwnych i poplonów ścierniskowych oraz gleb o wysokim stopniu zbrylenia
B1 (11) 230490
(41) 2017 11 06
(51) A01C 7/02 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
(21) 416975
(22) 2016 04 25
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); CHOSZCZ
DARIUSZ, Olsztyn (PL); KONOPKA STANISŁAW, Olsztyn (PL); ORZOŁ
RADOSŁAW, Ostróda (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Siewnik, zwłaszcza do nasion traw
(41) 2017 11 06
B1 (11) 230492
(51) A01C 7/04 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
(21) 417112
(22) 2016 05 05
(72) GIERZ ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Korektor rozdziału materiału ziarnistego
B1 (11) 230682
(41) 2017 11 20
(51) A01D 17/10 (2006.01)
A01D 17/00 (2006.01)
(22) 2016 05 10
(21) 417153
(72) WIŚNIEWSKI MARCIN, Stare Gumino (PL); WIŚNIEWSKI
SŁAWOMIR, Stare Gumino (PL); GOŁĘBIEWSKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) USARYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Urządzenie do zbierania i segregowania kamieni
(41) 2016 07 18
B1 (11) 230550
(51) A01D 41/12 (2006.01)
A01F 12/44 (2006.01)
(21) 410879
(22) 2015 01 05
(72) OSTRZYŻEK MIROSŁAW, Stara Dąbia (PL); KOSTYRA
ZDZISŁAW, Stara Dąbia (PL)
(73) OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA,
Stara Dąbia (PL)
(54) Sito przesiewająco-czyszczące urządzenia mechanicznego
B1 (11) 230667
(51) A01G 25/02 (2006.01)

(41) 2018 05 21

B05B 1/16 (2006.01)
B05B 3/14 (2006.01)
(21) 419397
(22) 2016 11 09
(72) KRUTELEWICZ MARIUSZ, Łęgowo (PL); OPAJDOWSKI ARTUR,
Sulechów (PL)
(73) KRUTELEWICZ MARIUSZ MAK PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA,
Łęgowo (PL); OPAJDOWSKI ARTUR MAK PROJEKT SPÓŁKA
CYWILNA, Sulechów (PL)
(54) Automatyczny zraszacz
B1 (11) 230655
(41) 2014 07 21
(51) A01H 1/02 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B62D 57/00 (2006.01)
(21) 402468
(22) 2013 01 17
(72) DALEWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do mechanicznego zapylania roślin
B1 (11) 230717
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415238
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków
zwierząt
B1 (11) 230718
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415241
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków zwierząt
B1 (11) 230719
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 33/34 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 415242
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)

Nr 11/2018
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(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Preparat do zastosowania w profilaktyce i leczeniu zakażeń
gruczołu mlekowego u zwierząt
B1 (11) 230720
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415243
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków zwierząt
B1 (11) 230721
(41) 2017 06 19
(51) A01J 7/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415244
(22) 2015 12 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków zwierząt
B1 (11) 230722
(41) 2017 10 23
(51) A01K 1/10 (2006.01)
A01K 39/01 (2006.01)
(21) 416903
(22) 2016 04 19
(72) NIEMIEC TOMASZ, Falenty (PL); KOCZOŃ PIOTR,
Warszawa (PL); MAKARSKI MATEUSZ, Jatwieź Duża (PL); SUJKA
KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Karmnik dla gryzoni
B1 (11) 230551
(41) 2015 02 02
(51) A01K 1/015 (2006.01)
(21) 404796
(22) 2013 07 22
(72) MOTYKA JERZY, Niedomice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(54) Zbrylająca się ściółka dla zwierząt oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 230540
(41) 2018 03 26
(51) A01K 29/00 (2006.01)
B03C 7/02 (2006.01)
B03C 7/08 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
(21) 420001
(22) 2016 12 27
(72) BULAK PIOTR, Tarnawka Pierwsza (PL); POLAKOWSKI CEZARY,
Lublin (PL); WALKIEWICZ ANNA, Świdnik (PL); WAŚKO ADAM,
Lublin (PL); BIEGANOWSKI ANDRZEJ, Abramowice Prywatne (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Separator do przeżyciowego rozdzielania żywych poczwarek
owadów, ich wylinek oraz martwych imago z ich mieszaniny oraz
sposób prowadzenia rozdziału
B1 (11) 230493
(41) 2017 11 20
(51) A01K 73/02 (2006.01)
(21) 417173
(22) 2016 05 12
(72) DŁUGOSZEWSKI BRONISŁAW, Olsztyn (PL); CIELEWICZ ADAM,
Dorotowo (PL); DOROSZCZYK LECH, Olsztyn (PL)
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(73) INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA
SAKOWICZA, Olsztyn (PL)
(54) Włok do połowu ryb, zwłaszcza ryb pelagicznych
B1 (11) 230681
(41) 2014 10 27
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 403627
(22) 2013 04 22
(72) OBŁĄK EWA, Wrocław (PL); PIECUCH AGATA, Wrocław (PL);
ŁUCZYŃSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie kationowych surfaktantów gemini
B1 (11) 230659
(41) 2015 04 13
(51) A01N 43/828 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 405492
(22) 2013 09 30
(72) ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL); POSPIESZNY HENRYK,
Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); KUKAWKA
RAFAŁ, Poznań (PL); LEWANDOWSKI PIOTR, Koszalin (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); INSTYTUT OCHRONY ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony roślin
B1 (11) 230687
(41) 2016 02 01
(51) A01N 65/03 (2009.01)
A01P 21/00 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
(21) 412074
(22) 2015 04 20
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); WILK RADOSŁAW, Wrocław (PL);
CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); DOBRZYŃSKA-INGER
AGNIESZKA, Puławy (PL); MESSYASZ BEATA, Wągrowiec (PL);
MICHALAK IZABELA, Wrocław (PL); WIECZOREK PIOTR,
Sławice (PL); LIPOK JACEK, Izbicko (PL); SCHROEDER GRZEGORZ,
Kostrzyn (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL); UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Biostymulator wzrostu roślin
B1 (11) 230605
(41) 2015 12 21
(51) A21D 8/04 (2006.01)
A21D 2/08 (2006.01)
A21D 2/26 (2006.01)
(21) 408542
(22) 2014 06 13
(72) PIESIEWICZ HENRYK, Warszawa (PL); DIOWKSZ ANNA,
Łódź (PL); SZYDŁOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL); AMBROZIAK
WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania pieczywa
B1 (11) 230613
(41) 2017 11 20
(51) A22C 25/06 (2006.01)
A22C 25/20 (2006.01)
A22C 25/00 (2006.01)
(21) 417249
(22) 2016 05 18
(72) DOWGIAŁŁO ANDRZEJ, Gdańsk (PL); KOSMOWSKI MARIUSZ,
Gdańsk (PL)
(73) MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do obróbki pozostałości po płatowaniu ryb karpiowatych
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B1 (11) 230704
(41) 2015 10 12
(51) A23F 5/02 (2006.01)
A23F 5/08 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
(21) 407805
(22) 2014 04 07
(72) MUC KAROL, Poznań (PL)
(73) JANKOWSKA ALICJA CAFE CREATOR, Poznań (PL)
(54) Sposób i linia technologiczna do produkcji naturalnej zielonej
kawy mielonej
B1 (11) 230607
(41) 2016 08 29
(51) A47B 9/12 (2006.01)
(21) 411281
(22) 2015 02 16
(72) BRANOWSKI BOGDAN, Poznań (PL); KURCZEWSKI
PRZEMYSŁAW, Napachanie (PL); POHL PIOTR, Poznań (PL);
TORZYŃSKI DARIUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ podnoszenia blatu stanowiska roboczego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
B1 (11) 230482
(41) 2017 08 16
(51) A47B 9/20 (2006.01)
(21) 416017
(22) 2016 02 03
(72) RYCHLIK RYSZARD, Grabieniec (PL)
(73) RYCHLIK RYSZARD, Grabieniec (PL)
(54) Teleskopowa noga stołowa
B1 (11) 230569
(41) 2017 01 02
(51) A47C 23/00 (2006.01)
A47C 27/15 (2006.01)
(21) 412859
(22) 2015 06 25
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL); WOJCIECHOWSKI
KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Auksetyczna sprężyna, zwłaszcza do mebli tapicerowanych
i sposób wytwarzania formatki tapicerskiej z auksetyczną sprężyną,
zwłaszcza do mebli tapicerowanych
B1 (11) 230701
(41) 2017 03 13
(51) A47K 10/16 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
D04H 3/00 (2012.01)
(21) 413731
(22) 2015 08 28
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WÓDKOWSKI, Krasocin (PL)
(54) Sposób wytwarzania papieru toaletowego, nawilżanego do higieny intymnej
B1 (11) 230516
(41) 2018 03 26
(51) A47K 11/10 (2006.01)
A46D 3/00 (2006.01)
(21) 418802
(22) 2016 09 22
(72) FRANEK KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) TECCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(54) Sposób wytwarzania szczotki z pętelką oraz zespół do wytwarzania szczotki z pętelką
B1 (11) 230628
(41) 2017 02 27
(51) A47L 15/42 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
(21) 416904
(22) 2014 07 11
(30) TO2013A000598
2013 07 16
IT
(86) 2014 07 11
PCT/IB14/63024
(87) 2015 01 22
WO15/008199
(72) BRIGNONE ENZO, Dronero (IT); CHIAPELLO PAOLO, Torino (IT);
RIVERO DAVIDE, Torino (IT)

Nr 11/2018

(73) Bitron S.p.A., Torino (IT)
(54) Urządzenie zasilające i zabezpieczające dla maszyny do prania/
mycia oraz zespół zawierający takie urządzenie
B1 (11) 230629
(41) 2017 02 27
(51) A47L 15/42 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
(21) 416905
(22) 2014 07 11
(30) TO2013A000598
2013 07 16
IT
(86) 2014 07 11
PCT/IB14/63023
(87) 2015 01 22
WO15/008198
(72) BRIGNONE ENZO, Dronero (IT); CHIAPELLO PAOLO, Torino (IT);
RIVERO DAVIDE, Torino (IT)
(73) Bitron S.p.A., Torino (IT)
(54) Urządzenie zasilające i zabezpieczające dla maszyny do prania/
mycia
B1 (11) 230510
(41) 2018 02 26
(51) A47L 15/44 (2006.01)
D06F 39/00 (2006.01)
D06F 39/02 (2006.01)
(21) 418378
(22) 2016 08 17
(72) DETKO ŁUKASZ, Niegowonice (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie dozujące środek myjący dla zmywarki do naczyń
B1 (11) 230683
(41) 2017 03 13
(51) A61B 5/05 (2006.01)
(21) 413872
(22) 2015 09 08
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); MRUK REMIGIUSZ,
Warszawa (PL); PLEWA PAWEŁ, Warszawa (PL); SLÓSARZ JAN,
Warszawa (PL); PRZYSUCHA TOMASZ, Błonie (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów biometrycznych dużych zwierząt
gospodarskich
B1 (11) 230617
(41) 2018 04 09
(51) A61B 5/053 (2006.01)
(21) 418977
(22) 2016 10 03
(72) SOBOTNICKI ALEKSANDER, Bytom (PL); MOMOT MICHAŁ,
Rybnik (PL); BIEŁKANIA GEORGIJ, Winnica (UA); PUCHALSKA
LIANA, Warszawa (PL); CZERW MAREK, Katowice (PL); MALĘGA
JAKUB, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze (PL)
(54) Sposób akwizycji i przetwarzania sygnałów bioimpedancyjnych
z wykorzystaniem modułu akwizycji sygnałów bioimpedancyjnych
B1 (11) 230578
(41) 2017 06 05
(51) A61B 5/097 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 35/10 (2006.01)
(21) 415077
(22) 2015 12 02
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); SZPIKOWSKA-SROKA
BARBARA, Sosnowiec (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); GABOR
JADWIGA, Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL);
FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL); GALEJA MATEUSZ, Ruda Śląska (PL);
NOWICKI GRZEGORZ, Sosnowiec (PL); KUBIK KLAUDIA,
Bielsko-Biała (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ustnik dwudrożny przeznaczony do pobierania fazy oddechowej wraz z materiałem tła
B1 (11) 230649
(51) A61B 17/58 (2006.01)
(21) 416962

(41) 2017 11 06
(22) 2016 04 25

Nr 11/2018
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(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SUJKA WITOLD,
Tuszyn (PL); MATRAS-MICHALSKA JOANNA, Łódź (PL);
GĄSIOROWSKI TOMASZ, Łódź (PL)
(73) TRICOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Proteza ubytku kości oczodołu i sposób wytwarzania protezy
ubytku kości oczodołu
B1 (11) 230584
(41) 2017 10 23
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(21) 416895
(22) 2016 04 19
(72) MACHYNIA ZBIGNIEW, Kraków (PL); KOYNOV KRYSTIAN,
Wrocław (PL); SZTWIERTNIA KRZYSZTOF, Zabierzów (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Implant dystrakcyjny
B1 (11) 230723
(41) 2018 01 29
(51) A61D 19/00 (2006.01)
(21) 418113
(22) 2016 07 27
(72) GOŁĘBIEWSKA EWELINA, Warszawa (PL); GOŁĘBIEWSKI
MARCIN, Warszawa (PL); OLECH-PIASECKA WANDA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Fantom samicy żubra
B1 (11) 230643
(41) 2017 10 23
(51) A61F 2/04 (2013.01)
(21) 416899
(22) 2016 04 19
(72) KOŁODZIEJCZYK MAREK, Łódź (PL); PANKIEWICZ TERESA,
Łódź (PL); RYTCZAK PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); LUDWICKA
KAROLINA, Łódź (PL); BIELECKI STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Proteza tchawicy oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 230671
(41) 2014 08 04
(51) A61F 2/58 (2006.01)
(21) 402577
(22) 2013 01 28
(72) WOSZCZENKO ADAM, Białystok (PL); SAJEWICZ EUGENIUSZ,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Samoblokujący przegub łokciowy protezy ramienia
B1 (11) 230702
(41) 2017 03 13
(51) A61F 13/15 (2006.01)
D04H 1/54 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
(21) 413732
(22) 2015 08 28
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WÓDKOWSKI, Krasocin (PL)
(54) Sposób wytwarzania podkładów higienicznych celulozowych,
wielowarstwowych, jednorazowych
B1 (11) 230703
(41) 2017 03 13
(51) A61F 13/15 (2006.01)
D04H 1/54 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
(21) 413733
(22) 2015 08 28
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WÓDKOWSKI, Krasocin (PL)
(54) Podkłady higieniczne celulozowe, wielowarstwowe, jednorazowe
B1 (11) 230715
(51) A61F 13/58 (2006.01)
A61F 13/56 (2006.01)
A61F 13/60 (2006.01)
A61F 13/62 (2006.01)

(41) 2016 08 29

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

4003

414850
(22) 2015 11 19
KADEWSKA ANNA, Czechowice-Dziedzice (PL)
KADEWSKA ANNA, Czechowice-Dziedzice (PL)
Pas mocujący produkty chłonne

B1 (11) 230673
(41) 2016 09 26
(51) A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
(21) 411622
(22) 2015 03 17
(72) KORDYL GRZEGORZ, Nowy Bedoń (PL)
(73) KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń (PL)
(54) Urządzenie do podnoszenia osoby siedzącej na wózku inwalidzkim
B1 (11) 230685
(41) 2016 09 26
(51) A61H 31/00 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
A61G 7/075 (2006.01)
(21) 411655
(22) 2015 03 21
(72) TRUSZEWSKI ZENON, Warszawa (PL); SOBCZAK JACEK,
Warszawa (PL); WRZOSEK ZENON, Warszawa (PL)
(73) TRUSZEWSKI ZENON, Warszawa (PL); SOBCZAK JACEK,
Warszawa (PL); WRZOSEK ZENON, Warszawa (PL)
(54) Podpórka ratunkowa pod kończyny dolne
B1 (11) 230642
(41) 2017 03 27
(51) A61K 31/122 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
(21) 414052
(22) 2015 09 17
(72) WASYŁYSZYN TOMASZ, Warszawa (PL); BOROWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) WASYŁYSZYN TOMASZ, Warszawa (PL); BOROWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja i sposób otrzymywania roztworu immunomodulatora 2,3-difenylocyklopropenonu stosowanego w lecznictwie
dermatologicznym
B1 (11) 230633
(41) 2016 04 11
(51) A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 409699
(22) 2014 10 03
(72) FRANICZEK ROMAN, Wrocław (PL); GLEŃSK MICHAŁ,
Wrocław (PL); KRZYŻANOWSKA BARBARA, Wrocław (PL);
WŁODARCZYK MACIEJ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca nystatynę oraz
β-escynę lub ich dopuszczalne farmaceutycznie sole oraz jej zastosowanie
B1 (11) 230635
(41) 2016 10 24
(51) A61K 35/747 (2015.01)
A61P 13/00 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
(21) 412093
(22) 2015 04 22
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL);
ŁAGUN SŁAWOMIR, Piła (PL); GAŁĘCKI ZBIGNIEW, Skórka (PL)
(73) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła (PL); PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie kompozycji szczepów z rodzaju Lactobacillus
B1 (11) 230663
(51) A61K 39/29 (2006.01)
A61K 39/295 (2006.01)

(41) 2016 07 18
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C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/51 (2006.01)
(21) 410950
(22) 2015 01 15
(72) CZARNOTA ANNA, Gdynia (PL); GRZYB KATARZYNA,
Bielkówko (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Szczepionka, sposób jej otrzymywania, wyizolowane chimeryczne białko, wektor ekspresyjny, zestaw zawierający szczepionkę
oraz kompozycja do zastosowania w profilaktyce zakażeń powodowanych przez HCV i/lub HBV
B1 (11) 230657
(41) 2014 12 08
(51) A61L 31/02 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
A61L 31/08 (2006.01)
(21) 404207
(22) 2013 06 04
(72) PUTYRA PIOTR, Kraków (PL); RAJCHEL BOGUSŁAW,
Kraków (PL); JAWORSKA LUCYNA, Kraków (PL); KWIATKOWSKA
JADWIGA, Kraków (PL); PODSIADŁO MARCIN, Kacice (PL);
STOBIERSKI LUDOSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Tarcza do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych
metalami aktywnymi biologicznie i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 230713
(41) 2015 11 23
(51) B01D 53/34 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
(21) 408179
(22) 2014 05 10
(72) ŚWIATKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); GOLEC TOMASZ,
Warszawa (PL); LUŚNIA EWA, Garwolin (PL); PODSIADŁO
SŁAWOMIR, Kowiesy (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i instalacja do jednoczesnej redukcji tlenków azotu NOx
i dwutlenku siarki SO2 w spalinach rusztowych kotłów energetycznych
B1 (11) 230638
(41) 2017 02 27
(51) B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 413674
(22) 2015 08 26
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KRÓTKI
ALEKSANDER, Olza (PL); ŁADAK TOMASZ, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POPOWICZ JÓZEF, Gliwice (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER,
Zabrze (PL); ŚCIĄŻKO MAREK, Katowice (PL); TATARCZUK ADAM,
Zabrze (PL); TCHÓRZ JANUSZ, Orzesze (PL); TOKARSKI STANISŁAW,
Jaworzno (PL); WIĘCŁAW-SOLNY LUCYNA, Chorzów (PL); WÓJCIK
JAN, Zalesie Śląskie (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI
WĘGLA, Zabrze (PL); TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL); TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Jaworzno (PL)
(54) Sposób regeneracji roztworów absorpcyjnych alkanoloamin
w procesie usuwania ditlenku węgla z gazów spalinowych
B1 (11) 230639
(41) 2017 06 05
(51) B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 414917
(22) 2015 11 24
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL); WÓJCIK JAN,
Zalesie Śląskie (PL); WIĘCŁAW-SOLNY LUCYNA, Chorzów (PL); WILK
ANDRZEJ, Gliwice (PL); SPIETZ TOMASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI
WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób stabilizacji roztworów absorpcyjnych alkanoloamin
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B1 (11) 230640
(41) 2017 06 05
(51) B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 414918
(22) 2015 11 24
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DULA JANUSZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); WÓJCIK JAN, Zalesie Śląskie (PL);
SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); WIĘCŁAW-SOLNY
LUCYNA, Chorzów (PL); TATARCZUK ADAM, Zabrze (PL); KRÓTKI
ALEKSANDER, Olza (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI
WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do regeneracji roztworów absorpcyjnych
B1 (11) 230641
(41) 2017 06 05
(51) B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 414919
(22) 2015 11 24
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DULA JANUSZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); WÓJCIK JAN, Zalesie Śląskie (PL);
SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); WIĘCŁAW-SOLNY
LUCYNA, Chorzów (PL); TATARCZUK ADAM, Zabrze (PL); KRÓTKI
ALEKSANDER, Olza (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI
WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób regeneracji roztworów absorpcyjnych
B1 (11) 230524
(41) 2018 06 04
(51) B01J 3/03 (2006.01)
F16J 13/24 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(21) 419601
(22) 2016 11 25
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); SZCZĘCH MARCIN, Krauszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza
dla pokrywy zbiornika
B1 (11) 230484
(41) 2017 09 11
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/286 (2006.01)
(21) 416355
(22) 2016 03 01
(72) BOCIAN SZYMON, Toruń (PL); SKOCZYLAS MAGDALENA,
Radom (PL); BUSZEWSKI BOGUSŁAW, Stary Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania peptydowych faz stacjonarnych dla kolumn chromatograficznych, zwłaszcza w chromatografii cieczowej
B1 (11) 230503
(41) 2018 01 15
(51) B02C 13/28 (2006.01)
(21) 417902
(22) 2016 07 11
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
ONUFRYK DANIEL, Polkowice (PL); JACAK JANUSZ, Legnica (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Młotek kruszarki
B1 (11) 230529
(41) 2018 02 12
(51) B05D 1/00 (2006.01)
(21) 421256
(22) 2017 04 10
(72) JAROSZYŃSKA-WOLIŃSKA JUSTYNA, Lublin (PL); HERBERT P.
ANTHONY, Cork (IE); ROGALSKI JERZY, Lublin (PL); MALINOWSKI
SZYMON, Górzno (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych
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B1 (11) 230691
(41) 2018 04 09
(51) B06B 1/02 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
(21) 418974
(22) 2016 10 03
(72) NAFALSKI LUCJAN, Otwock (PL); KRZEMIŃSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); KRÓL KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do montażu ultradźwiękowych elementów drgających
w obudowie lub uchwycie montażowym
B1 (11) 230623
(41) 2018 02 12
(51) B21D 7/08 (2006.01)
B21D 7/16 (2006.01)
B21D 9/00 (2006.01)
(21) 421537
(22) 2017 05 10
(72) KURP PIOTR, Kielce (PL); MUCHA ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili
cienkościennych
B1 (11) 230488
(41) 2017 10 23
(51) B22D 1/00 (2006.01)
B22D 27/20 (2006.01)
(21) 416906
(22) 2016 04 20
(72) SMORAWIŃSKI ZDZISŁAW, Konin (PL)
(73) SMORAWIŃSKI ZDZISŁAW TECHNOLOGIA I TECHNIKA
ALUMINIUM, Konin (PL)
(54) Sposób zwiększania właściwości wytrzymałościowych odlewów z aluminium
B1 (11) 230620
(41) 2017 11 20
(51) B23B 31/169 (2006.01)
B23B 31/38 (2006.01)
(21) 418088
(22) 2016 07 27
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
B1 (11) 230502
(41) 2018 01 03
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(21) 417748
(22) 2016 06 28
(72) JANIK WITOLD, Tarnowskie Góry (PL); GRABOWIK CEZARY,
Tarnowskie Góry (PL); KIK TOMASZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób regeneracji elementów obrotowo-symetrycznych,
zwłaszcza zębników i kół zębatych
B1 (11) 230485
(41) 2017 09 11
(51) B23K 26/08 (2014.01)
B27D 5/00 (2006.01)
B29C 63/00 (2006.01)
(21) 416357
(22) 2016 03 02
(72) KUDAJ KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) KUDAJ KRZYSZTOF ECO-WOOD, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt blatowych z oklejonymi obrzeżami
B1 (11) 230672
(41) 2017 06 05
(51) B23K 26/035 (2014.01)
(21) 415080
(22) 2015 12 02
(72) KWAPISIEWICZ PIOTR, Machowino (PL)
(73) KAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów stalowych spawanych laserowo
B1 (11) 230561
(51) B23K 28/02 (2014.01)
B23K 9/173 (2006.01)

(41) 2018 02 26
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B23K 26/14 (2014.01)
B23K 101/14 (2006.01)
(21) 418309
(22) 2016 08 12
(72) KRUPNIK JAN, Wieprz (PL); ADAMIK SYLWESTER,
Sułkowice (PL); STANO SEBASTIAN PAWEŁ, Katowice (PL);
URBAŃCZYK MICHAŁ PAWEŁ, Mysłowice (PL); BANASIK MAREK
STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL); INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Zastosowanie spawania hybrydowego laser-MAG do spawania
elementów wymiennika ciepła kotła grzewczego, zwłaszcza retortowego
B1 (11) 230562
(41) 2018 02 26
(51) B23K 28/02 (2014.01)
B23K 9/173 (2006.01)
B23K 26/14 (2014.01)
B23K 101/14 (2006.01)
(21) 418310
(22) 2016 08 12
(72) KRUPNIK JAN, Wieprz (PL); ADAMIK SYLWESTER,
Sułkowice (PL); STANO SEBASTIAN PAWEŁ, Katowice (PL);
URBAŃCZYK MICHAŁ PAWEŁ, Mysłowice (PL); BANASIK MAREK
STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL); INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób spawania elementów wymiennika ciepła kotła grzewczego, zwłaszcza retortowego
B1 (11) 230518
(41) 2018 04 09
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 418851
(22) 2016 09 27
(72) ZIARKO ANDRZEJ, Mielec (PL); ZIARKO KRZYSZTOF, Mielec (PL);
ZIARKO BOGUSŁAW, Murnau (DE)
(73) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Zestaw elementów bazująco-ustalających do spawania wymiennika ciepła oraz sposób automatycznego spawania wymiennika
ciepła z zastosowaniem zestawu elementów
B1 (11) 230589
(41) 2018 06 04
(51) B23P 9/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
C22F 1/00 (2006.01)
C23C 8/60 (2006.01)
C23C 8/72 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/30 (2006.01)
C21D 6/00 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)
(21) 419653
(22) 2016 12 01
(72) IWASZKO JÓZEF, Częstochowa (PL); KUDŁA KRZYSZTOF,
Waleńczów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów metalicznych
B1 (11) 230563
(41) 2015 07 06
(51) B27K 3/52 (2006.01)
C08K 5/31 (2006.01)
(21) 406041
(22) 2013 12 27
(72) GRZEŚKOWIAK WOJCIECH, Kamionki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Środek ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed
działaniem ognia oraz sposób ich zabezpieczania
B1 (11) 230716
(51) B27N 3/00 (2006.01)

(41) 2016 01 18
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B32B 21/00 (2006.01)
A47B 13/08 (2006.01)
(21) 408842
(22) 2014 07 14
(72) JABŁOŃSKI MAREK, Warszawa (PL); KRAJEWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); RUZINSKA EVA, Zvolen (SK); WILKOWSKI JACEK,
Warszawa (PL); ŻUCHOWSKI JERZY, Radom (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wzmocnionej płyty drewnopochodnej
i wzmocniona płyta drewnopochodna
B1 (11) 230699
(41) 2014 06 23
(51) B28B 1/00 (2006.01)
E01C 5/02 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 5/22 (2006.01)
(21) 402157
(22) 2012 12 20
(72) KATA FRANCISZEK, Bolesławiec (PL)
(73) KATA FRANCISZEK, Łąka (PL)
(54) Sposób wytwarzania mozaiki brukarskiej i mozaika brukarska
B1 (11) 230650
(41) 2018 03 26
(51) B30B 7/00 (2006.01)
B30B 1/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
(21) 422881
(22) 2017 09 18
(30) 1658808
2016 09 20
FR
(72) JEUNESSE STEVE, Mouzon (FR)
(73) Faurecia Automotive Industrie, Nanterre (FR)
(54) Forma do produkcji panelu kompozytowego i sposób jego
wytwarzania
B1 (11) 230507
(41) 2018 02 26
(51) B32B 15/00 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B41D 7/04 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
(21) 418326
(22) 2016 08 15
(72) ŻYGADŁOWSKI JERZY, Gdańsk (PL)
(73) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawojowych cateringowych folii aluminiowych o różnych wzorach z mikro przetłoczeniami
B1 (11) 230592
(41) 2013 07 22
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B65D 81/00 (2006.01)
(21) 397774
(22) 2012 01 11
(72) BISKUPSKI KRZYSZTOF, Pabianice (PL); WOJCIECHOWSKAWATAŁA BEATA, Teklin (PL)
(73) SUWARY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiornika na płyny i zbiornik na płyny
wytworzony sposobem według wynalazku
B1 (11) 230652
(41) 2013 11 25
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
(21) 399169
(22) 2012 05 14
(72) RZEŻUCHOWSKI WOJCIECH, Brzezina (PL)
(73) RZEŻUCHOWSKA ZOFIA P.P.H. ERGOPAK, Brzezina (PL)
(54) Folia do opakowań
B1 (11) 230725
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41M 7/00 (2006.01)

(41) 2017 10 23
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(21) 416858
(22) 2016 04 18
(72) LIPIAK JAN, Sulejówek (PL)
(73) ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulejówek (PL)
(54) Sposób wykonywania nadruku metodą fleksograficzną
B1 (11) 223069
(41) 2014 11 10
(51) B41M 3/18 (2006.01)
B44C 7/00 (2006.01)
D21H 27/20 (2006.01)
(21) 403699
(22) 2013 04 29
(72) KNAP KRZYSZTOF, Szprotawa (PL)
(73) PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA, Wiechlice (PL)
(54) Sposób drukowania fototapety na podłożu z flizeliny techniką
druku cyfrowego
B1 (11) 230727
(41) 2018 06 04
(51) B60B 33/04 (2006.01)
B62B 7/02 (2006.01)
(21) 419658
(22) 2016 12 01
(72) KARWALA ŁUKASZ, Szarlejka (PL)
(73) KARWALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szarlejka (PL)
(54) Zespół zawieszenia koła wózka, zwłaszcza dziecięcego
B1 (11) 230531
(41) 2018 02 12
(51) B60L 15/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
(21) 421489
(22) 2017 05 04
(72) HOŁYSZKO PIOTR, Lublin (PL); JARZYNA WOJCIECH, Lublin (PL);
ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); KWAŚNY ŁUKASZ, Lublin (PL);
FATYGA KAROL, Garbów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE-LUBLIN-SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach
B1 (11) 230619
(41) 2017 01 16
(51) B60N 2/26 (2006.01)
(21) 417002
(22) 2016 04 26
(72) JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL); JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Fotel samochodowy
B1 (11) 230646
(41) 2018 07 16
(51) B60R 9/06 (2006.01)
(21) 420090
(22) 2017 01 02
(72) LIPIŃSKI ADAM JÓZEF, Olsztyn (PL); MOSZCZYŃSKI KAMIL,
Olsztyn (PL); ŚWISTARA ANDRZEJ JAN, Warkałki (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Mechanizm mocujący przyczepkę zawieszaną na haku samochodu osobowego
B1 (11) 230542
(41) 2016 08 16
(51) B60T 13/66 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
(21) 416597
(22) 2014 08 06
(30) 201310217579
2013 09 04
DE
(86) 2014 08 06
PCT/EP14/66908
(87) 2015 03 12
WO15/032570
(72) SCHMIEG BENNO, Heilbronn (DE); FOITZIK BERTRAM, Ilsfeld (DE);
HERVE BENOIT, Versailles (FR)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Sposób pracy elektromechanicznego wzmacniacza siły hamowania systemu hamowania, sposób pracy rekuperacyjnego systemu
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hamowania, urządzenie sterujące dla przynajmniej jednego elektromechanicznego wzmacniacza siły hamowania systemu hamowania,
elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania oraz system hamowania
B1 (11) 230714
(41) 2017 05 08
(51) B61D 45/00 (2006.01)
B60P 7/12 (2006.01)
B61D 3/16 (2006.01)
(21) 414662
(22) 2015 11 03
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Platforma do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie walca
B1 (11) 230594
(41) 2014 07 18
(51) B61J 3/08 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
(21) 402738
(22) 2013 02 11
(72) NARTOWSKI KAROL, Wądroże Wielkie (PL); KAROLEWICZ
BOŻENA, Wrocław (PL); OWCZAREK ARTUR, Wrocław (PL); PLUTA
JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Aparat do sporządzania masy czopkowej oraz sposób sporządzania masy czopkowej
B1 (11) 230543
(41) 2018 01 15
(51) B62B 5/04 (2006.01)
B60T 1/14 (2006.01)
B62D 21/02 (2006.01)
(21) 421964
(22) 2017 06 21
(72) MAZUR MAREK, Biała Podlaska (PL); PONIEWAŻ GRZEGORZ,
Lublin (PL); DROŹDZIEL PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Modułowy kontener ładunkowy
B1 (11) 230509
(41) 2018 02 26
(51) B65B 1/46 (2006.01)
B65B 1/32 (2006.01)
(21) 418372
(22) 2016 08 17
(72) POLAK DOMINIK, Ludwin Kolonia (PL)
(73) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA
AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(54) Paczkarka
B1 (11) 230552
(41) 2014 11 24
(51) B65B 43/18 (2006.01)
B65B 43/26 (2006.01)
(21) 408148
(22) 2014 05 08
(30) P2013-099993
2013 05 10
JP
(72) TAKAHASHI MASAAKI, Kitanagoya (JP)
(73) General Packer Co., Ltd., Kitanagoya (JP)
(54) Sposób pakowania z dozowaniem gazu i pakowarka
B1 (11) 230486
(41) 2017 09 11
(51) B65B 47/00 (2006.01)
B65B 53/00 (2006.01)
B65B 61/24 (2006.01)
(21) 416422
(22) 2016 03 08
(72) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(73) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(54) Moduł mechanicznego obciskania folii na produkcie osłoniętym
folią i maszyna do pakowania produktów zawierająca taki moduł
B1 (11) 230692
(51) B65B 53/06 (2006.01)
B65B 53/02 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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B65B 53/04 (2006.01)
B65B 53/00 (2006.01)
(21) 419510
(22) 2016 11 18
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); TOMCZYK ADAM,
Białystok (PL); CHOROMAŃSKI KAZIMIERZ, Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Dysza parowa z rozpraszaczem pary
B1 (11) 230636
(41) 2017 01 30
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 1/32 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
(21) 413290
(22) 2015 07 27
(72) STAFIJOWSKI TOMASZ MARIUSZ, Krasnystaw (PL)
(73) STAFIJOWSKI TOMASZ MARIUSZ, Krasnystaw (PL)
(54) Urządzenie do przechowywania i dystrybucji środków piorących
B1 (11) 230695
(41) 2017 03 13
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 413806
(22) 2015 09 03
(72) AMBROŻY JAKUB, Krzycko Małe (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie transportowo-ekspozycyjne
B1 (11) 230577
(41) 2017 04 10
(51) B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/64 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 414275
(22) 2015 10 05
(72) KRZYWIŃSKI PIOTR, Marcinki (PL)
(73) KRZYWIŃSKI PIOTR PRODUKCJA OPAKOWAŃ
KARTONOWYCH DROPAK, Marcinki (PL)
(54) Opakowanie kartonowe dwuczęściowe, zwłaszcza do przechowywania i transportu produktów nietrwałych
B1 (11) 230582
(41) 2017 10 09
(51) B65G 17/06 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
(21) 416709
(22) 2016 03 31
(72) DROBNIAK ADAM, Jaworzno (PL); KOTNIS ARKADIUSZ,
Zabrze (PL); SIMIŃSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(73) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY
NAUKOWO-DOŚWIADCZALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Przenośnik członowo-płytowy
B1 (11) 230598
(41) 2018 03 26
(51) B65G 47/34 (2006.01)
B60P 1/43 (2006.01)
B65G 67/24 (2006.01)
(21) 418794
(22) 2016 09 22
(72) KUBACKI KRZYSZTOF, Chorzęcin (PL)
(73) KUBACKI KRZYSZTOF, Chorzęcin (PL)
(54) Urządzenie do rozładunku materiałów sypkich ze skrzyni ładunkowej pojazdu
B1 (11) 230505
(41) 2018 02 12
(51) B65H 27/00 (2006.01)
B65H 5/06 (2006.01)
(21) 418282
(22) 2016 08 10
(72) KONCZEREWICZ ŁUKASZ, Białystok (PL); TRYKOZKO JACEK,
Kozińce (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Wałek dociskowy do przesuwania wstęgi etykiet lub rękawa
etykiet typu sleeve
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B1 (11) 230508
(41) 2018 02 26
(51) B66C 1/12 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
(21) 418369
(22) 2016 08 17
(72) PASICZ TOMASZ, Radcze (PL); SIERZAN ADAM, Stary Kraszew (PL)
(73) PASICZ TOMASZ, Radcze (PL); SIERZAN ADAM, Stary Kraszew (PL)
(54) Trawersa
B1 (11) 230653
(41) 2014 01 07
(51) C01G 37/00 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
(21) 399774
(22) 2012 07 03
(72) WOJSA JÓZEF, Gliwice (PL); ŚLIWA ANDRZEJ, Gliwice (PL);
HOFMAN JÓZEF, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wstępnej redukcji chromu (VI) w użytkowych złomach
materiałów ogniotrwałych
B1 (11) 230601
(41) 2014 09 15
(51) C02F 1/00 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
(21) 402958
(22) 2013 03 01
(72) JANCZAK MARCIN, Grudziądz (PL)
(73) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(54) Separator ciał stałych z przepływającej cieczy, zwłaszcza ścieków
B1 (11) 230600
(41) 2014 08 04
(51) C02F 9/04 (2006.01)
(21) 402525
(22) 2013 01 22
(72) SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL); SZEJA WIESŁAW, Żernica (PL);
HEHLMANN JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); SOŁTYS MAŁGORZATA,
Gliwice (PL); SOŁTYS BARTOSZ, Gliwice (PL); JÓŹWIAK KATARZYNA,
Ruda Śląska (PL)
(73) SOŁTYS JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE INTERMARK, Gliwice (PL)
(54) Sposób oczyszczania wód zwrotnych i produkcyjnych pochodzących zwłaszcza z procesu wydobywania gazu łupkowego
B1 (11) 230712
(41) 2015 10 26
(51) C02F 11/12 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
(21) 407915
(22) 2014 04 15
(72) MOSZCZAŃSKI JANUSZ, Warszawa (PL); MUSZYŃSKI JERZY,
Niewodnica Kościelna (PL); BUKOWSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) BUKOWSKI ZBIGNIEW GRANIPOL CONSTRUCTION, Warszawa (PL)
(54) Sposób suszenia zwłaszcza osadów ściekowych, wytwarzania
z nich biopaliwa i nawozów organicznych oraz urządzenia do wykorzystania tego sposobu
B1 (11) 230483
(41) 2017 08 16
(51) C03B 27/044 (2006.01)
C03B 27/04 (2006.01)
(21) 416018
(22) 2016 02 03
(72) PROĆ IGA, Warszawa (PL); PROĆ PAWEŁ, Warszawa (PL);
BOSAK STANISŁAW, Chmielek (PL); KOZŁOWSKI BRONISŁAW,
Okrągłe (PL)
(73) BK GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg (PL)
(54) Sposób termicznego hartowania tafli szklanych o małej ich grubości
B1 (11) 230707
(51) C04B 11/26 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 408221
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(72) MROZOWSKI JAN, Gliwice (PL); CZAPLICKA MARIANNA,
Zabrze (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); PIWOWOŃSKI
TOMASZ, Kraków (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób uzdatniania odpadów fosfogipsowych
B1 (11) 230545
(41) 2014 11 24
(51) C04B 18/08 (2006.01)
(21) 403936
(22) 2013 05 17
(72) ROSZCZYNIALSKI WOJCIECH, Kraków (PL); ROSZCZYNIALSKI
WOJCIECH, Kraków (PL); MAŁOLEPSZY JAN, Kraków (PL); STĘPIEŃ
PIOTR, Kwaszyn (PL); KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Beton wysokowartościowy
B1 (11) 230533
(41) 2015 06 08
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
(21) 406272
(22) 2013 11 27
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI
WALDEMAR, Szczecin (PL); KASZYŃSKA MARIA, Szczecin (PL);
MIERZWA EDGAR, Szczecin (PL); KUSIAK-NEJMAN EWELINA,
Chojna (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania zapraw cementowych
B1 (11) 230679
(41) 2015 06 08
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 24/04 (2006.01)
C04B 24/02 (2006.01)
C04B 24/00 (2006.01)
C04B 103/00 (2006.01)
(21) 406219
(22) 2013 11 25
(72) DOMINIAK KLAUDIUSZ, Poznań (PL)
(73) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Masa samopoziomująca
B1 (11) 230501
(41) 2018 01 03
(51) C04B 37/02 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
B22D 19/14 (2006.01)
(21) 417657
(22) 2016 06 21
(72) KILARSKI JERZY, Gliwice (PL); DULSKA AGNIESZKA,
Zabrze (PL); BARON CZESŁAW, Zbrosławice (PL); STUDNICKI
ANDRZEJ, Zabrze (PL); SZAJNAR JAN, Ruda Śląska (PL); SUCHOŃ
JACEK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Preforma ceramiczna do wytwarzania zbrojonej warstwy w odlewie żeliwnym lub staliwnym

(41) 2015 11 23

B1 (11) 230656
(41) 2014 10 27
(51) C04B 41/45 (2006.01)
C09D 5/16 (2006.01)
(21) 403684
(22) 2013 04 26
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób zabezpieczania przegród budowlanych przed biokorozją

(22) 2014 05 16

B1 (11) 230686
(51) C04B 41/85 (2006.01)
(21) 411705

(41) 2016 09 26
(22) 2015 03 23
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(72) POCHWAŁA TAMARA, Ruda Śląska (PL); BARAŃSKI JÓZEF,
Gliwice (PL); ZDONEK BOGDAN, Gliwice (PL); DUTKIEWICZ PIOTR,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL); BINEK STANISŁAW, Warszawa (PL);
KOLASA RAFAŁ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów
glinokrzemianowych
B1 (11) 230651
(41) 2013 10 28
(51) C05C 13/00 (2006.01)
C05C 3/00 (2006.01)
C01C 1/28 (2006.01)
(21) 398837
(22) 2012 04 16
(72) BISKUPSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL); MOŻEŃSKI CEZARY,
Puławy (PL); BOROWIK MIECZYSŁAW, Strzyżowice (PL); IGRAS
JANUSZ, Puławy (PL); SAS JÓZEF, Puławy (PL); RUSEK PIOTR,
Stary Pożóg (PL); KOWALSKI ZYGMUNT, Puławy (PL); SCHAB
SEBASTIAN, Końskowola (PL); MALINOWSKI PRZEMYSŁAW,
Nysa (PL); MYKA AGNIESZKA, Puławy (PL); DAWIDOWICZ MICHAŁ,
Radom (PL); ZDEB ZDZISŁAW, Puławy (PL); BISKUPSKI PIOTR,
Wrocław (PL); ZDUNEK ANNA, Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu saletrosiarczanu amonu (siarczanoazotanu amonu) oraz instalacja do realizacji
tego sposobu
B1 (11) 230515
(41) 2018 03 26
(51) C05C 13/00 (2006.01)
(21) 418760
(22) 2016 09 19
(72) PRANGA DARIUSZ, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ,
Puławy (PL); SOŁTAN ROBERT, Klikawa (PL); SUSZEK ALEKSANDER,
Puławy (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(54) Sposób przesyłania stopu mocznika
B1 (11) 230565
(41) 2015 11 09
(51) C05G 1/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
(21) 408048
(22) 2014 04 28
(72) KIDAJ DOMINIKA, Lublin (PL); WIELBO JERZY, Janów (PL);
PODLEŚNY JANUSZ, Puławy (PL); PODLEŚNA ANNA, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA, PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Puławy (PL)
(54) Preparat do nawożenia roślin bobowatych
B1 (11) 230608
(41) 2016 12 05
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
(21) 412539
(22) 2015 05 29
(72) KAMIENIAK JACEK, Częstochowa (PL); MALIK MARCIN,
Częstochowa (PL)
(73) HARCIAREK TOMASZ, Pajęczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozów organiczno-mineralnych
B1 (11) 230517
(41) 2018 04 09
(51) C07C 69/618 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
(21) 418823
(22) 2016 09 26
(72) GAWDZIK BARBARA, Zagnańsk (PL); KAMIZELA ANGELIKA,
Piaseczna Góra (PL); KULA JÓZEF, Łodź (PL); URBANIAK MARIUSZ,
Małogoszcz (PL); WZOREK ALICJA, Wilków (PL)
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(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Nowy ester o zapachu owocowym z nutą czarnej jagody i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 230500
(41) 2017 12 18
(51) C07D 333/10 (2006.01)
C08F 2/10 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
(21) 417600
(22) 2016 06 16
(72) KADAC KORNELIA, Opalenie (PL); NOWACZYK JACEK, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Nowe kopolimery kwasu 4-(tiofeno-3-ylometoksy)butano-1-sulfonowego i tiofenu lub 3-alkilotiofenów i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 230566
(41) 2016 05 09
(51) C07F 7/08 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C07D 339/08 (2006.01)
C08G 77/00 (2006.01)
C08G 77/28 (2006.01)
(21) 410045
(22) 2014 11 06
(72) HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Inowrocław (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Związki siarko-krzemoorganiczne oraz sposób syntezy związków siarko-krzemoorganicznych
B1 (11) 230602
(41) 2014 10 13
(51) C07F 9/655 (2006.01)
A61K 31/665 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 403432
(22) 2013 04 04
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); SZCZĘSNA DOROTA,
Wierzchy (PL); NAWROT BARBARA, Dąbrówka Wielka (PL); CIEŚLAK
MARCIN, Łódź (PL); KAŹMIERCZAK-BARAŃSKA JULIA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Kwas (E)-3-arylo-3-oksoprop-1-enylo-2-fosfonowy i jego pochodne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 230553
(41) 2016 03 14
(51) C08F 34/04 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 473/34 (2006.01)
C07D 239/54 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 412848
(22) 2015 06 25
(30) PL409329
2014 08 29
PL
(72) PIETRZYK-LE AGNIESZKA, Warszawa (PL); BARTOŁD
KATARZYNA, Maków Mazowiecki (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania polimeru z promotorową sekwencją TATAAA w sztucznej kasecie TATA i zastosowanie tego polimeru do rozpoznawania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowej
sekwencji DNA
B1 (11) 230632
(41) 2016 04 11
(51) C09B 62/028 (2006.01)
C07D 213/72 (2006.01)
C07D 215/58 (2006.01)
(21) 409696
(22) 2014 10 03
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(72) PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź (PL); STRZELCZYK RAFAŁ,
Dzierzgów (PL); KOWALSKA ALEKSANDRA, Gołębiew Nowy (PL);
SZALA MARCIN, Chorzów (PL); MAŁECKI GRZEGORZ J.,
Dąbrowa Górnicza (PL); NYCZ JACEK E., Chorzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Związki 2-metyloazochinolinowe oraz ich zastosowanie
B1 (11) 230603
(41) 2015 08 03
(51) C09C 1/44 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
B02C 19/18 (2006.01)
(21) 407000
(22) 2014 01 30
(72) GARDAS MATEUSZ, Słupsk (PL); BOGDANOWICZ ROBERT,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania suspensji diamentowych
B1 (11) 230536
(41) 2016 07 04
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
(21) 410743
(22) 2014 12 22
(72) BARAN STANISŁAW, Lublin (PL); PAWŁOWSKI LUCJAN,
Lublin (PL); WESOŁOWSKI MARIAN, Lublin (PL); PAWŁOWSKI
ARTUR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI ZYGMUNT, Ciecierzyn (PL);
ŻUKOWSKA GRAŻYNA, Lublin (PL); CEL WOJCIECH,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji
do gleby lekkiej
B1 (11) 230537
(41) 2016 07 04
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
(21) 410744
(22) 2014 12 22
(72) BARAN STANISŁAW, Lublin (PL); PAWŁOWSKI LUCJAN,
Lublin (PL); WESOŁOWSKI MARIAN, Lublin (PL); PAWŁOWSKI
ARTUR, Lublin (PL); KWIATKOWSKI ZYGMUNT, Ciecierzyn (PL);
PAWŁOWSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL); ŻUKOWSKA GRAŻYNA,
Lublin (PL); BIK-MAŁODZIŃSKA MARTA, Rożniaty (PL); KUJAWSKA
JUSTYNA, Lublin (PL); CEL WOJCIECH, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej
i poprawy jej właściwości produkcyjnych
B1 (11) 230694
(41) 2016 08 01
(51) C10B 53/02 (2006.01)
(21) 411080
(22) 2015 01 27
(72) SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); IGNASIAK KARINA,
Tworóg (PL); JANUSZ MARCIN, Ruda Śląska (PL); JANISZEWSKI
SŁAWOMIR, Pszczyna (PL); STELMACH SŁAWOMIR, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób i urządzenie do toryfikacji biomasy
B1 (11) 230634
(41) 2016 10 24
(51) C10F 7/02 (2006.01)
(21) 412091
(22) 2015 04 22
(72) DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL); DZIKOWSKA WERONIKA,
Bydgoszcz (PL); KANIEWSKA JOANNA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób rozdrabniania torfu
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B1 (11) 230697
(41) 2016 07 04
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 410750
(22) 2014 12 22
(72) CHEŁCHOWSKI JACEK, Radzymin (PL); DUDA ANDRZEJ,
Wieliczka (PL); FENICKI MACIEJ, Bartołty Wielkie (PL); JURZAK
JAKUB, Konstancin-Jeziorna (PL); OBSTAWSKI ADAM,
Góra Kalwaria (PL); POLIT ALBERT, Warszawa (PL); TUREK PIOTR,
Radom (PL)
(73) GREENTECH PIONKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ciekłej masy reakcyjnej procesu depolimeryzacji
B1 (11) 230654
(41) 2014 04 28
(51) C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 401275
(22) 2012 10 18
(72) DZIK TOMASZ, Kraków (PL); ŻUKIEWICZ TOMASZ,
Jelenia Góra (PL)
(73) ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(54) Paliwo stałe i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 230631
(41) 2015 08 31
(51) C11D 1/831 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C11D 3/43 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
(21) 407290
(22) 2014 02 24
(72) WRÓBLEWSKI DARIUSZ, Zielonka (PL); RAKOWSKA JOANNA,
Otwock (PL); RADWAN KATARZYNA, Słupia (PL); ŚLOSORZ
ZUZANNA, Józefów (PL); PROCHASKA KRYSTYNA,
Suchy Las (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG KORNELIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); JASZKIEWICZ ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SEMENIUK IZABELA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KULESZA RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE,
Józefów (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Środek odtłuszczający
B1 (11) 230572
(41) 2016 04 25
(51) C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/37 (2006.01)
(21) 413172
(22) 2015 07 17
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Żel do mycia i pielęgnacji podłóg
B1 (11) 230593
(41) 2014 06 23
(51) C12G 3/04 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 402153
(22) 2012 12 20
(72) CEGIELSKI MAREK, Wrocław (PL); CEGIELSKA MAGDALENA,
Wrocław (PL)
(73) DR MAREK CEGIELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania nalewki alkoholowej na bazie poroża
jelenia szlachetnego (cervus elaphus)
B1 (11) 230678
(51) C12M 1/02 (2006.01)

(41) 2014 05 26

Nr 11/2018
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C12M 1/107 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
(21) 401726
(22) 2012 11 22
(72) MICHALAK MIROSŁAW, Lusowo (PL)
(73) DYNAMIC BIOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Fermentator gazowy
B1 (11) 230548
(41) 2016 07 04
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 38/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 410757
(22) 2014 12 23
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum PL3, jego metabolit oraz
zastosowanie szczepu Lactobacillus plantarum PL3 i jego metabolitu
B1 (11) 230549
(41) 2016 07 04
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 38/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 410758
(22) 2014 12 23
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum PL2, jego metabolit oraz
zastosowanie nowego szczepu Lactobacillus plantarum PL2 i jego
metabolitu
B1 (11) 230595
(41) 2015 09 14
(51) C12Q 1/6823 (2018.01)
C12Q 1/6827 (2018.01)
(21) 407389
(22) 2014 03 04
(72) SACHADYN PAWEŁ JAN, Gdynia (PL); PODOLAK JUSTYNA
WIOLETA, Gdańsk (PL); BANASIK MICHAŁ KRZYSZTOF, Włoszczowa (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady przez białko MutS immobilizowane w fazie stałej użyteczny do ich kolorymetrycznego oznaczenia
i ilościowej analizy
B1 (11) 230535
(41) 2018 02 12
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 418161
(22) 2016 08 02
(72) MILCZARSKI PAWEŁ, Przecław (PL); SMOLIK MIŁOSZ,
Wołczkowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do molekularnego wykrywania obecności genu karłowatości Dw1 w roślinach żyta i sposób molekularnego wykrywania obecności genu karłowatości Dw1
w roślinach żyta
B1 (11) 230571
(41) 2017 01 16
(51) C22B 1/242 (2006.01)
C21C 7/06 (2006.01)
C22C 35/00 (2006.01)
(21) 413075
(22) 2015 07 09
(72) GUL JERZY PIOTR, Chmielów (PL)
(73) IMPEX STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania dodatku stopowego w postaci odtleniacza żelazo-krzemowego
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B1 (11) 230625
(41) 2016 08 29
(51) C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/30 (2006.01)
C23C 18/31 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C23C 22/57 (2006.01)
(21) 415201
(22) 2015 12 10
(72) BUCKI TOMASZ, Osówka (PL); MOLA RENATA, Zagnańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej
w cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów
B1 (11) 230506
(41) 2018 02 12
(51) C23C 14/06 (2006.01)
(21) 418164
(22) 2016 08 01
(72) SUSZKO TOMASZ, Koszalin (PL); GULBIŃSKI WITOLD,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkiej, amorficznej, odpornej na zużycie
ścierne i korozję powłoki na bazie przesyconego węglem stopu FeCrNi oraz cienka, amorficzna, odporna na zużycie ścierne i korozję
powłoka FeCrNi:C
B1 (11) 230547
(41) 2016 11 07
(51) C23C 14/56 (2006.01)
(21) 412157
(22) 2015 04 29
(72) FLISIEWICZ BOGDAN, Rusinów (PL); CYGAŃSKI MACIEJ,
Świebodzin (PL); WALKOWICZ JAN, Koszalin (PL); GULBIŃSKI
WITOLD, Koszalin (PL)
(73) AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(54) Piec próżniowy hybrydowy
B1 (11) 230574
(41) 2016 06 20
(51) C25D 3/56 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(21) 413729
(22) 2015 08 28
(72) KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); BARANEK WIT, Gliwice (PL);
MAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN,
Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); PIETEK
ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL);
WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL); GRZECHCA PIOTR, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt
B1 (11) 230575
(41) 2016 05 09
(51) C25D 3/56 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
(21) 413730
(22) 2015 08 28
(72) KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); BARANEK WIT, Gliwice (PL);
MAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN,
Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); PIETEK
ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL);
WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL); GRZECHCA PIOTR, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt
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B1 (11) 230576
(41) 2016 05 09
(51) C25D 3/56 (2006.01)
C22C 27/00 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01)
(21) 413734
(22) 2015 08 28
(72) KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); BARANEK WIT, Gliwice (PL);
MAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN,
Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); PIETEK
ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL);
WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL); GRZECHCA PIOTR, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden
B1 (11) 230684
(41) 2017 06 19
(51) D06M 11/83 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 415178
(22) 2015 12 08
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WÓJCIK AGATA,
Radom (PL); WIERZBICKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Ściereczka jednorazowego użytku do higieny przedudojowej
gruczołu mlekowego zwierząt
B1 (11) 230573
(41) 2017 02 13
(51) E01B 9/68 (2006.01)
(21) 413403
(22) 2015 08 03
(72) BIENIAS ROMAN, Ujście (PL)
(73) BIENIAS ROMAN KARO-PLAST, Ujście (PL)
(54) Przekładka amortyzująca, zwłaszcza podszynowa
B1 (11) 230568
(41) 2016 02 01
(51) E01B 25/26 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
(21) 412769
(22) 2015 06 18
(72) WĘŻYK JACEK ADAM, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Mechanizm podnoszący szynę ruchomą
B1 (11) 230523
(41) 2018 05 07
(51) E02B 9/00 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
E02B 7/20 (2006.01)
(21) 419305
(22) 2016 10 31
(72) KUJAWSKI JERZY, Kościerzyna (PL); KUJAWSKA MARIA,
Kościerzyna (PL); KUJAWSKI PIOTR, Kościerzyna (PL)
(73) KUJAWSKI JERZY MAŁE ELEKTROWNIE WODNE SPÓŁKA
CYWILNA, Kościerzyna (PL); KUJAWSKA MARIA MAŁE
ELEKTROWNIE WODNE SPÓŁKA CYWILNA, Kościerzyna (PL);
KUJAWSKI PIOTR MAŁE ELEKTROWNIE WODNE SPÓŁKA CYWILNA,
Kościerzyna (PL)
(54) Układ rekuperacji ciepła z hydrozespołu małej elektrowni wodnej
B1 (11) 230497
(41) 2017 12 04
(51) E02D 29/045 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)

Nr 11/2018

(21) 417401
(22) 2016 06 02
(72) PICZ ROMAN, Bytom (PL)
(73) PICZ ROMAN, Bytom (PL)
(54) Urządzenie osłaniające do przesuwania tunelu i sposób wykonania tunelu pod istniejącą budowlą, zwłaszcza drogową lub
kolejową
B1 (11) 230499
(41) 2017 12 18
(51) E03C 1/04 (2006.01)
(21) 417516
(22) 2016 06 11
(72) PIASECKI TOMASZ, Łódź (PL); ŁÓJ MICHAŁ, Zamość (PL)
(73) DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(54) Dźwignia baterii wodociągowej
B1 (11) 230730
(41) 2014 12 08
(51) E03F 5/14 (2006.01)
(21) 404208
(22) 2013 06 04
(72) MICHAŁOWSKI KRZYSZTOF, Mętów (PL); TADYNIEWICZ
ZBIGNIEW, Łęczna (PL)
(73) MONTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuszczów Drugi (PL)
(54) Separator skratek
B1 (11) 230556
(41) 2013 05 27
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 397132
(22) 2011 11 25
(72) MICHNO ZBIGNIEW, Gałków Duży (PL)
(73) MICHNO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób montażu płyt okładzinowych do podłoża i regulowany
stabilizator odległości do montażu płyt do podłoża
B1 (11) 230612
(41) 2017 10 09
(51) E04B 1/58 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
F16B 7/04 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
(21) 416767
(22) 2016 04 06
(72) HALAREWICZ JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) HALAREWICZ JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(54) System montażowy
B1 (11) 230658
(41) 2014 06 09
(51) E04B 2/02 (2006.01)
(21) 404877
(22) 2013 07 27
(72) SZEWCZYK STANISŁAW, Michałów (PL); PIOTROWSKI JERZY
ZBIGNIEW, Kielce (PL); GROCHAL WŁODZIMIERZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przezroczysta przegroda budowlana
B1 (11) 230680
(41) 2017 08 28
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
(21) 416151
(22) 2016 02 16
(72) JAROCH WOJCIECH, Częstochowa (PL); MAZUREK JACEK,
Mstów (PL); MOCHOCKI JAKUB, Bieliny (PL); ŚWIDERSKI
PRZEMYSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) AXPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Doświetle strukturalne dachów i ścian
B1 (11) 230676
(51) E04F 11/16 (2006.01)

(41) 2014 08 04

Nr 11/2018
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F21S 4/00 (2006.01)
F21W 111/027 (2006.01)
(21) 402596
(22) 2013 01 28
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
(54) Zaślepka do profilu schodowego, zwłaszcza profilu oświetleniowego
B1 (11) 230504
(41) 2018 01 15
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 417919
(22) 2016 07 11
(72) CUDNY STANISŁAW, Węgornia (PL)
(73) CUDNY STANISŁAW STANISŁAW CUDNY FOGE, Łęczyce (PL)
(54) Sposób produkcji listew, zwłaszcza przypodłogowych
B1 (11) 230630
(41) 2015 05 25
(51) E04F 21/02 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
(21) 406054
(22) 2013 11 13
(72) FILIPIAK MAŁGORZATA, Poznań (PL)
(73) FILIPIAK MAŁGORZATA, Poznań (PL)
(54) Listwa prowadząco-dystansowa
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E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
B27N 3/08 (2006.01)
(21) 413216
(22) 2015 07 22
(72) BARAŃSKI ZBIGNIEW, Susz (PL)
(73) PRODUCENT DRZWI BARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA IGNACY
BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI, Babięty Wielkie (PL)
(54) Sposób wytwarzania skrzydła drzwiowego wewnętrznego
o zwiększonych parametrach użytkowych
B1 (11) 230498
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 417464
(22) 2016 06 07
(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) Sposób wytwarzania drzwi i/lub okien w konstrukcji ognioodpornej

B1 (11) 230599
(41) 2018 05 07
(51) E04H 17/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E02D 5/80 (2006.01)
(21) 419267
(22) 2016 10 26
(72) SADOWIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) SADOWIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(54) Kotwa do obsadzania w podłożu pionowego, nośnego elementu konstrukcyjnego

B1 (11) 230511
(41) 2018 02 26
(51) E06B 7/23 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
(21) 418432
(22) 2016 08 23
(72) ŻEBROWSKI MARCIN, Łomża (PL)
(73) DOMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża (PL)
(54) Uszczelka wpuszczana do okien i drzwi

B1 (11) 230579
(41) 2017 08 28
(51) E05B 3/06 (2006.01)
(21) 416218
(22) 2016 02 22
(72) KOZAK RYSZARD, Śmigiel (PL)
(73) FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BRONIKOWO (PL)
(54) Mechanizm wspomagania szyldu klamki drzwiowej

B1 (11) 230670
(41) 2017 02 27
(51) E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/264 (2006.01)
(21) 413600
(22) 2015 08 20
(72) CZYŻEWICZ JACEK, Gdańsk (PL)
(73) C.C. MONTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Żaluzja z obrotowymi lamelami o napędzie mechanicznym

B1 (11) 230696
(41) 2017 06 05
(51) E05D 7/04 (2006.01)
(21) 419115
(22) 2016 10 14
(72) RAK ROMAN, Tomaszów Lubelski (PL)
(73) RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWOPRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Zawias z regulacją wysokości
B1 (11) 230527
(41) 2018 01 03
(51) E05D 7/04 (2006.01)
(21) 419908
(22) 2016 12 20
(72) ŻUCZEK ROBERT, Pawlikowice (PL); DUDEK PIOTR, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zawias jednoosiowy
B1 (11) 230669
(41) 2018 07 02
(51) E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 419962
(22) 2016 12 22
(72) ŚLĄCZKA MACIEJ, Orzesze (PL); KOŻUCH KAROL, Mikołów
(PL); ŻYŁA ŁUKASZ, Rybnik (PL)
(73) AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów (PL)
(54) Profil podokienny o regulowanej szerokości
B1 (11) 230700
(51) E06B 3/74 (2006.01)

(41) 2017 01 30

B1 (11) 230481
(41) 2017 08 16
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 416011
(22) 2016 02 02
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Roleta
B1 (11) 230709
(41) 2016 02 15
(51) E21C 37/06 (2006.01)
F24D 1/08 (2006.01)
F42D 1/10 (2006.01)
(21) 412977
(22) 2015 07 01
(72) PODOLECKI RAJMUND, Złotoryja (PL); JAGUCAK IRENEUSZ,
Złotoryja (PL)
(73) LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Kościół (PL)
(54) Sposób i zestaw do załadunku otworów strzelniczych
B1 (11) 230728
(51) E21D 5/12 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)

(41) 2013 11 12
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(21) 399039
(22) 2012 04 30
(72) OLEK JAROSŁAW, Katowice (PL); ŁUCZAK ZENON, Katowice
(PL); KONDRAT KRZYSZTOF, Tychy (PL)
(73) ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH MONTANA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Ruchomy podest roboczy stosowany w podziemnych zakładach
górniczych
B1 (11) 230567
(41) 2016 07 18
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
(21) 410951
(22) 2015 01 15
(72) ILUK ARTUR, Wrocław (PL); MALCHER KAZIMIERZ,
Wrocław (PL); ROSIŃSKI EUGENIUSZ, Wrocław (PL); BENETKIEWICZ
JAROSŁAW, Lubin (PL); GÓRNIAK JERZY, Legnica (PL);
TARNAWCZYK BOGUSŁAW, Głogów (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Głowica wiercąco-kotwiąca
B1 (11) 230564
(41) 2014 09 01
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B65G 39/14 (2006.01)
(21) 407133
(22) 2014 02 11
(72) KISIELEWSKI WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przegubowy górny zestaw krążnikowy
B1 (11) 230606
(41) 2016 08 01
(51) F01D 1/26 (2006.01)
F01D 1/34 (2006.01)
F01D 1/38 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
(21) 411089
(22) 2015 01 28
(72) TREYWASZ ERNEST, Warszawa (PL)
(73) TREYWASZ ERNEST, Warszawa (PL)
(54) Turbina wysokich prędkości poddźwiękowych i naddźwiękowych
B1 (11) 230662
(41) 2015 12 21
(51) F01K 25/00 (2006.01)
F22B 1/12 (2006.01)
(21) 408531
(22) 2014 06 12
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zwiększenia sprawności obiegu siłowni cieplnej, zwłaszcza dla tzw. „suchych” czynników roboczych
B1 (11) 230554
(41) 2017 06 19
(51) F01K 25/10 (2006.01)
F01K 23/04 (2006.01)
(21) 415180
(22) 2015 12 10
(72) WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR, Gryfino (PL); NOWAK WŁADYSŁAW,
Szczecin (PL); SOŁTYSIK GABRIELA, Górzyca (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ trójobiegowej siłowni ORC
B1 (11) 230706
(41) 2016 03 14
(51) F02K 9/62 (2006.01)
F02K 9/97 (2006.01)
F02K 1/00 (2006.01)
(21) 409426
(22) 2014 09 08
(72) PISAREK JERZY, Częstochowa (PL); SZOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL)
(54) Silnik rakietowy

Nr 11/2018

B1 (11) 230525
(41) 2018 06 18
(51) F03D 1/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
B32B 25/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
F15D 1/12 (2006.01)
F03D 80/50 (2016.01)
(21) 419788
(22) 2016 12 13
(72) STANNY BŁAŻEJ, Toruń (PL)
(73) TUBEK EWA, Wrocław (PL)
(54) Łopata turbiny wiatrowej
B1 (11) 230586
(41) 2018 01 03
(51) F04B 43/073 (2006.01)
G01F 11/08 (2006.01)
(21) 417735
(22) 2016 06 27
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); KREMPSKI-SMEJDA
MICHAŁ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ, Łódź (PL); PODGÓRSKI
MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Rekonstruktor parametrów hemodynamicznych przepływu
medium w sztucznych i naturalnych naczyniach krwionośnych
B1 (11) 230528
(41) 2018 01 03
(51) F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/16 (2006.01)
(21) 420637
(22) 2017 02 24
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); BURY PAWEŁ, Goleszów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
B1 (11) 230637
(41) 2017 02 13
(51) F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
(21) 413478
(22) 2015 08 10
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); DADAK KRZYSZTOF,
Jawiszowice (PL); LASKOWSKI WITOLD, Łódź (PL); LASKOWSKI
ROMUALD, Łódź (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ,
Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
B1 (11) 230491
(41) 2017 11 06
(51) F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
(21) 417074
(22) 2016 05 02
(72) PODSĘDKOWSKI LESZEK, Łódź (PL); WRÓBLEWSKI PIOTR,
Łódź (PL); KOBIERSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); FRĄCCZAK ŁUKASZ,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Wentylator promieniowy lub osiowy
B1 (11) 224347
(41) 2016 03 14
(51) F15B 13/043 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 409481
(22) 2014 09 12
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL); URBANEK ANDRZEJ, Radzionków (PL); WALOSZCZYK
ARKADIUSZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
URBANEK ANDRZEJ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA

Nr 11/2018
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ELEKTRON SPÓŁKA CYWILNA, Radzionków (PL); WALOSZCZYK
ARKADIUSZ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ELEKTRON
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim
B1 (11) 230614
(41) 2017 12 04
(51) F16B 12/24 (2006.01)
A47B 47/04 (2006.01)
F16B 12/44 (2006.01)
(21) 417378
(22) 2016 05 31
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); GRYGORUK ROMAN,
Dubicze Osoczne (PL)
(73) AJRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pasłęk (PL)
(54) Połączenie płyt drewnianych, drewnopodobnych i kompozytowych przy użyciu łącznika wzmacniającego
B1 (11) 230677
(41) 2017 07 17
(51) F16B 12/32 (2006.01)
A47B 47/05 (2006.01)
(21) 415743
(22) 2016 01 11
(72) BEDNARSKI GRZEGORZ, Bochnia (PL)
(73) BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia (PL)
(54) Rozłączny węzeł połączeniowy elementów lekkich konstrukcji
B1 (11) 230645
(41) 2018 07 02
(51) F16B 39/00 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
(21) 419919
(22) 2016 12 21
(72) MAZURO PAWEŁ, Michałowice (PL); BARAŃSKI GRZEGORZ,
Belsk Duży (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Połączenie gwintowe do mechanizmu korbowo-wodzikowego,
zwłaszcza sprężarki
B1 (11) 230555
(41) 2018 01 15
(51) F16B 39/282 (2006.01)
F16B 39/06 (2006.01)
(21) 417824
(22) 2016 07 04
(72) BIJAK MARCIN, Łańcut (PL); BOŁDA KRZYSZTOF, Łańcut (PL)
(73) BIMEX-BÖLLHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemienica (PL)
(54) Złącze śrubowe, zwłaszcza do słupów napowietrznych linii
energetycznych, zabezpieczone przed rozłączeniem
B1 (11) 224348
(41) 2016 04 11
(51) F16K 3/02 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
(21) 409636
(22) 2014 09 29
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL); URBANEK ANDRZEJ, Radzionków (PL); WALOSZCZYK
ARKADIUSZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
URBANEK ANDRZEJ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA
ELEKTRON SPÓŁKA CYWILNA, Radzionków (PL); WALOSZCZYK
ARKADIUSZ FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ELEKTRON
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Zamykające i otwierające urządzenie sterujące przepływem
B1 (11) 230624
(41) 2018 02 12
(51) F16K 3/12 (2006.01)
F16K 3/14 (2006.01)
F16K 3/30 (2006.01)
(21) 423240
(22) 2017 10 23
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL); ADAMCZAK
STANISŁAW, Kielce (PL); MIKO EDWARD, Kielce (PL); JAREMA
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MAREK, Kielce (PL); ŚWIDERSKI JACEK, Kielce (PL); TEKIEL
MIROSŁAW, Kielce (PL); AMBROZIAK ROBERT, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); CHEMAR
ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce (PL)
(54) Klin dwudzielny zasuwy
B1 (11) 230530
(41) 2018 01 15
(51) F16L 3/08 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
(21) 421266
(22) 2017 04 10
(72) RACZKIEWICZ KRZYSZTOF, Tomaszów Lubelski (PL)
(73) RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Obejma
B1 (11) 230675
(41) 2018 04 09
(51) F16L 19/06 (2006.01)
F16L 19/12 (2006.01)
(21) 418906
(22) 2016 09 28
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(54) Przyłącze do gazu
B1 (11) 230496
(41) 2017 11 20
(51) F23C 10/28 (2006.01)
(21) 417264
(22) 2016 05 19
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Układ do nadzoru i obsługi automatycznego kotła na paliwa
stałe
B1 (11) 230489
(41) 2017 10 23
(51) F23D 1/00 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
(21) 416933
(22) 2016 04 22
(72) GUMKOWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(73) GUMKOWSKI MARCIN, Poznań (PL)
(54) Palnik kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe, zwłaszcza
pellet
B1 (11) 230618
(41) 2016 06 06
(51) F23G 5/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 17/12 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F23J 3/00 (2006.01)
(21) 410396
(22) 2014 12 05
(72) KARDAŚ DARIUSZ, Gdańsk (PL); RONEWICZ KAROL,
Gronowo Elbląskie (PL); TURZYŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie wyposażone w instalację kotłową do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej opalane odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza biomasą i odpadami rolniczymi
B1 (11) 230581
(51) F24B 1/189 (2006.01)
F24B 5/04 (2006.01)
F24B 1/188 (2006.01)

(41) 2017 09 11
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416420
(22) 2016 03 08
GODZIC MARIUSZ, Czeladź (PL)
GODZIC MARIUSZ, Czeladź (PL)
Wkład kominkowy

B1 (11) 230495
(41) 2017 11 20
(51) F24B 1/191 (2006.01)
F24B 1/18 (2006.01)
(21) 417236
(22) 2016 05 17
(72) NASIŃSKI DARIUSZ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) HAJDUK AGNIESZKA I DARIUSZ NASIŃSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Kominek
B1 (11) 230560
(41) 2018 06 18
(51) F24B 9/00 (2006.01)
(21) 424605
(22) 2018 02 15
(72) KRUPNIK GRZEGORZ, Zator (PL); BURZYŃSKI ŁUKASZ,
Chocznia (PL); SZOSTAK JANUSZ, Wola Dębińska (PL); FUS
ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Urządzenie do gratowania krawędzi blach ciętych, zwłaszcza
krawędzi
B1 (11) 230724
(41) 2017 02 27
(51) F24D 3/14 (2006.01)
(21) 416259
(22) 2016 02 24
(72) ŚWIST HENRYK, Malin (PL)
(73) IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) System wodnego ogrzewania podłogowego
B1 (11) 230538
(41) 2017 08 16
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
(21) 416103
(22) 2016 02 11
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie nagrzejnikowe do elektrostatycznego oczyszczania
powietrza
B1 (11) 230622
(41) 2017 03 27
(51) F24F 7/04 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 417353
(22) 2016 06 02
(72) SZEWCZYK STANISŁAW, Michałów (PL); PIOTROWSKI
ZBIGNIEW JERZY, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) System klimatyzacyjno-wentylacyjny
B1 (11) 230689
(41) 2017 07 31
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(21) 415864
(22) 2016 01 20
(72) ZACHARSKI MAREK, Poznań (PL); BIERNACKI JAROSŁAW,
Suchy Las (PL); POŹNIAK ARTUR, Poznań (PL); PRZYDRÓŻNA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); SZYNKAREK MACIEJ, Leszno (PL)
(73) REVOLVENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Sposób zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach
wentylacyjnych i urządzenie do zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych

Nr 11/2018

B1 (11) 230690
(41) 2018 01 29
(51) F24F 7/08 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(21) 418025
(22) 2016 07 20
(72) KLAPISZEWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Sposób i urządzenie do wentylacji wyciągowo-nadmuchowej
B1 (11) 230580
(41) 2017 08 28
(51) F24F 13/30 (2006.01)
F25B 17/08 (2006.01)
F25B 35/04 (2006.01)
(21) 416222
(22) 2016 02 22
(72) KALYCIOK ROMUALD, Nędza (PL)
(73) SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL)
(54) Wymiennik klimatyzacji solarnej
B1 (11) 230708
(41) 2018 05 07
(51) F24H 1/18 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
(21) 419292
(22) 2016 10 31
(72) PENCZEK JAN, Chełm Śląski (PL); KUC ALEKSANDER,
Świerklaniec (PL)
(73) EOS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zasobnik warstwowy cieczy
B1 (11) 230610
(41) 2017 02 27
(51) F24H 1/44 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 416109
(22) 2016 02 11
(72) CIEŚLAK JANUSZ, Godzikowice (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ,
Wrocław (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54) Kocioł, opalany słomą
B1 (11) 230664
(41) 2017 07 31
(51) F24H 3/08 (2006.01)
(21) 415882
(22) 2016 01 22
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Nagrzewnica powietrza
B1 (11) 230583
(41) 2017 10 23
(51) F25B 30/06 (2006.01)
F25B 41/04 (2006.01)
F25B 49/02 (2006.01)
(21) 416887
(22) 2016 04 18
(72) PĘDZIWIATR DAMIAN, Częstochowa (PL)
(73) PĘDZIWIATR DAMIAN, Częstochowa (PL)
(54) Układ odzyskiwania oleju w parownikach pomp ciepła typu-bezpośrednie parowanie/ woda
B1 (11) 230674
(41) 2016 02 29
(51) F25D 3/08 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F25D 3/14 (2006.01)
F25D 31/00 (2006.01)
(21) 409211
(22) 2014 08 19
(72) STRONCZEK MARIUSZ, Rybnik (PL)

Nr 11/2018
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(73) STRONCZEK MARIUSZ, Rybnik (PL)
(54) Sposób schładzania sprzęgła ciernego zwłaszcza w motocyklu
żużlowym i urządzenie schładzające sprzęgło cierne zwłaszcza motocykla żużlowego
B1 (11) 230546
(41) 2016 09 26
(51) F26B 3/28 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
(21) 411630
(22) 2015 03 17
(72) MAJEWSKI SŁAWOMIR, Koszalin (PL); SŁAWIŃSKI KAZIMIERZ,
Koszalin (PL)
(73) MAJEWSKI SŁAWOMIR SOLARVOLT, Koszalin (PL);
JANUSZEWSKI JAN FABRYKA LODÓW, Koszalin (PL)
(54) Układ do suszenia produktów roślinnych zasilany energią słoneczną
B1 (11) 230494
(41) 2017 11 20
(51) F26B 3/30 (2006.01)
F26B 3/32 (2006.01)
(21) 417207
(22) 2016 05 13
(72) WESOŁOWSKI ANDRZEJ, Olsztyn (PL); SIEMIANOWSKA EWA,
Olsztyn (PL); CHOSZCZ DARIUSZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Impulsowa suszarka promiennikowa
B1 (11) 230590
(41) 2018 05 07
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 421929
(22) 2017 06 19
(72) STEC AGNIESZKA, Grodzisko Dolne (PL); MAZUR
ALEKSANDRA, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Pionowy wymiennik ciepła
B1 (11) 230688
(41) 2017 07 31
(51) F28D 15/02 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
(21) 415828
(22) 2016 01 18
(72) GÓRECKI GRZEGORZ, Kociołki (PL); ŁĘCKI MARCIN,
Głowno (PL); BANASIAK ANETA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dwufazowy termosyfonowy wymiennik ciepła
B1 (11) 230648
(41) 2018 05 07
(51) F28D 21/00 (2006.01)
E03C 1/12 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
(21) 423131
(22) 2017 10 11
(72) MAZUR ALEKSANDRA, Rzeszów (PL); STEC AGNIESZKA,
Grodzisko Dolne (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Odwodnienie liniowe z odzyskiem ciepła
B1 (11) 230585
(41) 2017 12 18
(51) F41B 6/00 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(21) 417470
(22) 2016 06 08
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyspieszacz szynowy
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B1 (11) 230587
(41) 2017 12 18
(51) F41B 6/00 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(21) 417480
(22) 2016 06 08
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyspieszacz indukcyjny
B1 (11) 230616
(41) 2018 01 29
(51) F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/013 (2006.01)
(21) 418079
(22) 2016 07 24
(72) ŁODYGOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); PUK KAROL, Poznań (PL);
SIELICKI PIOTR, Poznań (PL); SUMELKA WOJCIECH, Tulce (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); ME WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,
Poznań (PL)
(54) Ekran przeciwwybuchowy
B1 (11) 230668
(41) 2018 05 21
(51) F41J 2/02 (2006.01)
F41J 2/00 (2006.01)
(21) 419475
(22) 2016 11 16
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ, Czeczotki (PL); ŚWIDERSKI WALDEMAR,
Warszawa (PL); SYLWESTRZAK MARCIN GRZEGORZ,
Czeczotki (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); POLAK GRZEGORZ
KRZYSZTOF, Tomice (PL); MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL); BAZELA
RAFAŁ, Kobyłka (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW, Wołomin (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka
(PL); OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL)
(54) Układ pionowej tarczy strzeleckiej ze źródłem promieniowania
podczerwonego, oświetlanej przez to źródło
B1 (11) 230693
(41) 2018 06 18
(51) F42C 1/00 (2006.01)
F42C 1/09 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
F42B 3/00 (2006.01)
(21) 419834
(22) 2016 12 15
(72) SZYSZKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL); MALISZEWSKI
WALDEMAR, Wrocław (PL); JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL);
PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ, Wrocław (PL); MALEJ WACŁAW,
Wrocław (PL); JASIŃSKI WIESŁAW, Kiełczów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROF.
JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw zapłonowy elektryczny
B1 (11) 230512
(41) 2018 02 26
(51) G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
(21) 418450
(22) 2016 08 24
(72) DOBOSZ MAREK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru mikro-odchyleń kątowych względem wiązki
laserowej zwłaszcza błędów rotacyjnych maszyn i interferometr
do pomiaru mikro-odchyleń kątowych względem wiązki laserowej,
zwłaszcza błędów rotacyjnych maszyn
B1 (11) 230522
(41) 2018 04 23
(51) G01B 11/26 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
(21) 419218
(22) 2016 10 21
(72) PIÓRO ZBIGNIEW, Warszawa (PL); ANTOSZKIEWICZ EDWARD,
Warszawa (PL); OSINIAK MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
STANISŁAW, Warszawa (PL)
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(73) WISENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób monitorowania obciążenia zmiennego konstrukcji dachu
B1 (11) 230611
(41) 2017 09 25
(51) G01L 3/10 (2006.01)
(21) 416622
(22) 2016 03 24
(72) CIEPLAK MARIUSZ, Tropie (PL); ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD,
Tropie (PL)
(73) CIEPLAK MARIUSZ, Tropie (PL); ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD,
Tropie (PL)
(54) Cyfrowy momentomierz obrotowy
B1 (11) 230541
(41) 2017 08 16
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/24 (2006.01)
(21) 415991
(22) 2016 02 01
(72) ANDRYKA ROMAN, Gdańsk (PL); PANKIEWICZ BARTOSZ,
Gdynia (PL); PANKIEWICZ ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(73) ANDRYKA ROMAN, Gdańsk (PL); PANKIEWICZ BARTOSZ,
Gdynia (PL); PANKIEWICZ ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(54) Miernik mocy przemieszczającego się ciała zwłaszcza rowerzysty wraz z rowerem
B1 (11) 230534
(41) 2017 12 18
(51) G01L 5/22 (2006.01)
B25J 13/00 (2006.01)
G05D 15/00 (2006.01)
(21) 417562
(22) 2016 06 14
(72) SAKÓW MATEUSZ, Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW,
Bezrzecze (PL); PARUS ARKADIUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wyznaczania wartości siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym
B1 (11) 230729
(41) 2014 10 13
(51) G01N 1/00 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 403448
(22) 2013 04 05
(72) DYMERSKI TOMASZ, Gdańsk (PL); WARDENCKI WALDEMAR,
Gdańsk (PL); GĘBICKI JACEK, Gdańsk (PL); FIJAŁO CYPRIAN,
Biskupnica (PL); ŚWIĄTONIOWSKI BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oceny jakości destylatu rolniczego i urządzenie do oceny jakości destylatów rolniczych
B1 (11) 230588
(41) 2018 03 26
(51) G01N 1/12 (2006.01)
G01N 1/14 (2006.01)
E21B 49/08 (2006.01)
(21) 418742
(22) 2016 09 19
(72) DRWIĘGA ANDRZEJ, Gliwice (PL); CZERNIAK DARIUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru potencjału geotermicznego gruntu lub
górotworu
B1 (11) 230521
(41) 2018 04 23
(51) G01N 3/10 (2006.01)
(21) 419191
(22) 2016 10 21
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania muru na rozciąganie przy zginaniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i uchwyt do badania

Nr 11/2018

muru na rozciąganie przy zginaniu w płaszczyźnie prostopadłej
do płaszczyzny muru
B1 (11) 230626
(41) 2018 05 07
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 419245
(22) 2016 10 26
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); TKACZ PIOTR, Załom (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania wytrzymałości na ścinanie muru in situ i urządzenie do badania wytrzymałości na ścinanie muru in situ
B1 (11) 230526
(41) 2018 06 18
(51) G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/02 (2006.01)
G01N 29/036 (2006.01)
H04W 84/18 (2009.01)
(21) 419823
(22) 2016 12 15
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WROTNIAK
JAROSŁAW, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach
gazowych z czujnikiem wykorzystującym akustyczne fale powierzchniowe (AFP)
B1 (11) 230539
(41) 2017 06 05
(51) G01N 33/10 (2006.01)
G01N 9/00 (2006.01)
(21) 415134
(22) 2015 12 04
(72) MIŚ ANTONI, Lublin (PL); NAWROCKA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób określania właściwości reologicznych błonnikowych
suplementów pieczywa
B1 (11) 230644
(41) 2018 02 26
(51) G01N 33/48 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
(21) 418336
(22) 2016 08 16
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); KREMPSKI-SMEJDA
MICHAŁ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ, Łódź (PL); PODGÓRSKI
MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Stabilizator sztucznych i naturalnych naczyń krwionośnych
B1 (11) 230661
(41) 2015 08 03
(51) G01N 33/487 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 406987
(22) 2014 01 29
(72) DZIADZIUSZKO RAFAŁ, Gdańsk (PL); RZYMAN WITOLD,
Gdynia (PL); SZUTOWICZ-ZIELIŃSKA EWA, Gdańsk (PL); POLAŃSKA
JOANNA, Gliwice (PL); WIDŁAK PIOTR, Gliwice (PL); JASSEM JACEK,
Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Metoda predykcyjna in vitro do przewidywania i/lub wykluczenia obecności raka płuc, zastosowanie in vitro metody predykcyjnej
oraz zestaw testowy do wykrywania in vitro raka płuc
B1 (11) 230726
(41) 2018 04 23
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/14 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
(21) 419126
(22) 2016 10 13
(72) OLAK JAN, Warszawa (PL); OLAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
PRZYBYSZ JERZY, Warszawa (PL)
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(73) TRANSFORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); INSTYTUT ENERGETYKI,
Warszawa (PL)
(54) Przetwornik prądowy do jednoczesnej transformacji małych
i dużych prądów zwarciowych w zakresie wysokich napięć
B1 (11) 230711
(41) 2016 01 04
(51) G01R 19/08 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
(21) 408645
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MARĆ PAWEŁ,
Legionowo (PL); PRZYBYSZ NATALIA, Nędzerzew (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW,
Rogoźnica (PL)
(54) Światłowodowy czujnik natężenia prądu elektrycznego
B1 (11) 230698
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409744
(22) 2014 10 14
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru okresu napięcia
B1 (11) 230544
(41) 2017 08 16
(51) G01T 3/06 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/208 (2006.01)
(21) 416016
(22) 2016 02 03
(72) ADAMIEC GRZEGORZ, Zabrze (PL); TUDYKA KONRAD, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Detektor scyntylacyjny do pomiaru radioaktywności α materiałów w postaci grubych źródeł promieniotwórczych
B1 (11) 230597
(41) 2017 06 05
(51) G05D 23/00 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
(21) 415028
(22) 2015 11 30
(72) STANOWSKI RAFAŁ, Częstochowa (PL)
(73) FRIGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Sposób monitorowania awaryjności mobilnych urządzeń chłodniczych
B1 (11) 230604
(41) 2016 05 09
(51) G06F 3/00 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06T 7/20 (2006.01)
(21) 410004
(22) 2014 10 31
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); CICHOWSKI JANUSZ,
Gdańsk (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do bezdotykowej interakcji użytkownika z urządzeniami elektronicznymi i maszynami, zwłaszcza z telefonami i terminalami mobilnymi
B1 (11) 230705
(41) 2015 12 07
(51) G07C 3/08 (2006.01)
G05B 23/00 (2006.01)
(21) 408428
(22) 2014 06 03
(72) DUSZYŃSKI GRZEGORZ, Mirków (PL); ŁUBNIEWSKI
ALEKSANDER, Kędzierzyn-Koźle (PL); KARA MARIUSZ, Wilczyce (PL)
(73) CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wilczyce (PL)
(54) Moduł diagnostyczno-rozliczeniowy dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele, urządzenie do wykonywania zabiegów
na ciele wyposażone w taki moduł oraz system zarządzania obejmujący takie urządzenia do wykonywania zabiegów na ciele
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B1 (11) 230647
(41) 2018 07 16
(51) G09B 23/18 (2006.01)
(21) 420126
(22) 2017 01 09
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do badania rozkładu przestrzennego indukcji pola
magnetycznego wokół przewodnika
B1 (11) 230559
(41) 2018 08 27
(51) G09F 13/04 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
(21) 420538
(22) 2017 02 14
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Andrychów (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Lampa do oświetlania przestrzeni kontrolowanej, zwłaszcza
do kontrolowanych pomieszczeń w budynkach
B1 (11) 230532
(41) 2013 12 09
(51) G09F 17/00 (2006.01)
(21) 399401
(22) 2012 06 03
(72) FUS JOANNA, Wieliczka (PL); FUS ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(73) FUS JOANNA, Wieliczka (PL)
(54) Chorągiew z płata materiału, zwłaszcza proporzec do samochodu
B1 (11) 230596
(41) 2017 03 27
(51) G10L 15/22 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
(21) 414115
(22) 2015 09 23
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); BARTOSZEWSKI PIOTR,
Gdańsk (PL); ŁOPATKA KUBA, Gdańsk (PL); KOTUS JÓZEF,
Gdynia (PL); SZWOCH GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do komunikacji człowieka z samoczynnymi
maszynami, zwłaszcza w celu wydawania poleceń głosowych
B1 (11) 230591
(41) 2018 04 23
(51) G11B 7/24 (2013.01)
G11B 11/03 (2006.01)
(62) 417988
(21) 424724
(22) 2016 07 16
(72) LOTZ TOMASZ, Warszawa (PL); SOBKOWICZ PAWEŁ,
Warszawa (PL); WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób odczytu informacji z nośnika danych pamięci masowej
B1 (11) 230520
(41) 2018 04 23
(51) H01F 6/00 (2006.01)
H01F 6/04 (2006.01)
H01F 7/20 (2006.01)
(21) 419055
(22) 2016 10 11
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Magnes Bittera
B1 (11) 230519
(41) 2018 04 09
(51) H01F 27/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
B23K 11/00 (2006.01)
(21) 419015
(22) 2016 10 06
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); GRZESIK BOGUSŁAW,
Gliwice (PL); STĘPIEŃ MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL); POLITECHNIKA
ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Transformator modułowy energoelektroniczny, zwłaszcza
do układów zasilania zgrzewarek rezystancyjnych
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B1 (11) 230621
(41) 2018 01 29
(51) H01T 13/14 (2006.01)
(21) 419088
(22) 2016 10 12
(72) TOFIL SZYMON, Cedzyna (PL); DANIELEWSKI HUBERT,
Małogoszcz (PL); KULPA JAKUB, Kielce (PL); KURP PIOTR,
Kielce (PL); MULCZYK KRYSTIAN, Kielce (PL); WITKOWSKI
GRZEGORZ, Końskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Świeca zapłonowa

(21) 418710
(22) 2016 09 15
(72) BASZYŃSKI MARCIN, Brzeźnica (PL); DUDEK ROMAN,
Wieliczka (PL); DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI
JANUSZ, Kraków (PL); SKOTNICZY JÓZEF, Kraków (PL); STOBIECKI
ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób diagnostyki stanów awaryjnych w układach dynamicznego odtwarzania napięcia

B1 (11) 230557
(41) 2018 06 18
(51) H02G 3/08 (2006.01)
(21) 419698
(22) 2016 12 06
(72) TARNAWA JAROSŁAW, Godziszka (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Zespół puszki przyłączeniowej instalacji elektrycznej

B1 (11) 230710
(41) 2018 02 12
(51) H02J 7/34 (2006.01)
H02J 1/04 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
(21) 418188
(22) 2016 08 02
(72) ROJEK ARTUR, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wspomagania zasilania elektrycznej sieci trakcyjnej
prądu stałego i układ do wspomagania zasilania elektrycznej sieci
trakcyjnej prądu stałego

B1 (11) 230558
(41) 2018 06 18
(51) H02G 3/08 (2006.01)
(21) 419700
(22) 2016 12 06
(72) TARNAWA JAROSŁAW, Godziszka (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Zespół puszki przyłączeniowej instalacji elektrycznej oraz sposób mocowania zespołu puszki przyłączeniowej instalacji elektrycznej do podłoża
B1 (11) 230666
(41) 2018 05 07
(51) H02G 7/02 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
H01R 13/58 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 419307
(22) 2016 10 31
(72) SZPINAK ADAM, Warszawa (PL)
(73) MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piastów (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia konstrukcji linowej przed zniszczeniem
spowodowanym przyrostem masy zawieszonych na niej elementów
oraz konstrukcja linowa zabezpieczona tym sposobem
B1 (11) 230665
(41) 2018 01 29
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 419262
(22) 2016 10 27
(72) RADOMSKI GRZEGORZ, Kielce (PL); KARYŚ SŁAWOMIR,
Kielce (PL); STAWCZYK PAWEŁ, Kielce (PL); PAWLAK MARCIN, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci
trakcyjnej
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230699*
230699*
230523
230523*
230497
230599*
230499
230648*
230648*
230601*
230730
230648*
230556
230556*
230612
230612*
230658
230680
230556*
230676
230504
230630
230622*
230630*
230728*
230599
230599*
230579
230696
230527
230680*

1

E06B 3/12 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/264 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21B 49/08 (2006.01)
E21C 37/06 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F01D 1/26 (2006.01)
F01D 1/34 (2006.01)
F01D 1/38 (2006.01)
F01D 1/36 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01K 23/04 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
F02K 9/62 (2006.01)
F02K 9/97 (2006.01)
F02K 1/00 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 80/50 (2016.01)
F04B 43/073 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/16 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
F15B 13/043 (2006.01)
F15D 1/12 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 7/04 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 12/44 (2006.01)
F16B 12/32 (2006.01)
F16B 39/00 (2006.01)
F16B 39/282 (2006.01)
F16B 39/06 (2006.01)
F16J 13/24 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)

2

230680*
230669
230669*
230669*
230700
230700*
230700*
230498
230498*
230498*
230498*
230511
230670
230670*
230481
230481*
230567*
230588*
230709
230497*
230728
230728*
230567
230728*
230564
230606
230606*
230606*
230609*
230662
230554
230554*
230618*
230645*
230706
230706*
230706*
230606*
230525
230525*
230525*
230586
230528
230528*
230637
230637*
230637*
230637*
230491
230491*
224347
230525*
230556*
230556*
230612*
230614
230614*
230677
230645
230555
230555*
230524*
230524*
230511*
224347*

Nr 11/2018
1

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

F16K 3/02 (2006.01)
224348
F16K 31/04 (2006.01) 224348*
F16K 3/12 (2006.01)
230624
F16K 3/14 (2006.01)
230624*
F16K 3/30 (2006.01)
230624*
F16L 3/08 (2006.01)
230530
F16L 19/06 (2006.01) 230675
F16L 19/12 (2006.01)
230675*
F21S 4/00 (2006.01)
230676*
F21S 8/00 (2006.01)
230559*
F21V 19/00 (2006.01) 230559*
F21W 111/027 (2006.01) 230676*
F22B 1/12 (2006.01)
230662*
F23B 30/10 (2006.01) 230618*
F23C 3/00 (2006.01)
230713*
F23C 10/28 (2006.01) 230496
F23D 1/00 (2006.01)
230489
F23G 5/00 (2006.01)
230618
F23G 7/10 (2006.01)
230618*
F23G 7/10 (2006.01)
230610*
F23H 7/08 (2006.01)
230618*
F23H 17/12 (2006.01) 230618*
F23H 15/00 (2006.01) 230618*
F23J 1/00 (2006.01)
230489*
F23J 3/00 (2006.01)
230618*
F23L 1/02 (2006.01)
230618*
F24B 1/189 (2006.01) 230581
F24B 5/04 (2006.01)
230581*
F24B 1/188 (2006.01) 230581*
F24B 1/191 (2006.01) 230495
F24B 1/18 (2006.01)
230495*
F24B 9/00 (2006.01)
230560
F24D 1/08 (2006.01)
230709*
F24D 3/14 (2006.01)
230724
F24D 19/00 (2006.01) 230538
F24D 19/00 (2006.01) 230708*
F24D 17/00 (2006.01) 230590*
F24D 17/00 (2006.01) 230648*
F24F 3/16 (2006.01)
230538*
F24F 13/28 (2006.01) 230538*
F24F 7/04 (2006.01)
230622
F24F 12/00 (2006.01) 230622*
F24F 7/06 (2006.01)
230689
F24F 13/02 (2006.01) 230689*
F24F 13/08 (2006.01) 230689*
F24F 7/08 (2006.01)
230690
F24F 13/02 (2006.01) 230690*
F24F 13/08 (2006.01) 230690*
F24F 13/30 (2006.01) 230580
F24H 1/18 (2006.01)
230708
F24H 1/44 (2006.01)
230610
F24H 1/40 (2006.01)
230610*
F24H 3/08 (2006.01)
230664
F25B 17/08 (2006.01) 230580*
F25B 35/04 (2006.01) 230580*
F25B 30/06 (2006.01) 230583
F25B 41/04 (2006.01) 230583*
F25B 49/02 (2006.01) 230583*
F25D 3/08 (2006.01)
230674
F25D 11/00 (2006.01) 230674*
F25D 3/14 (2006.01)
230674*
F25D 31/00 (2006.01) 230674*
F26B 7/00 (2006.01)
230712*
F26B 3/28 (2006.01)
230546
F26B 3/04 (2006.01)
230546*

1

2

F26B 3/30 (2006.01)
F26B 3/32 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F28D 21/00 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/013 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
F41J 2/00 (2006.01)
F42B 3/00 (2006.01)
F42C 1/00 (2006.01)
F42C 1/09 (2006.01)
F42D 1/10 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01F 11/08 (2006.01)
G01L 3/10 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/24 (2006.01)
G01L 5/22 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 35/10 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 1/12 (2006.01)
G01N 1/14 (2006.01)
G01N 3/10 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/02 (2006.01)
G01N 29/036 (2006.01)
G01N 33/10 (2006.01)
G01N 9/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/14 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01T 3/06 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/208 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G05B 23/00 (2006.01)
G05D 15/00 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)

230494
230494*
230523*
230618*
230708*
230590
230688
230648
230590*
230688*
230585
230587
230616
230616*
230616*
230668
230668*
230693*
230693
230693*
230709*
230693*
230512
230512*
230512*
230522
230522*
230586*
230611
230541
230541*
230534
230578*
230578*
230553*
230729
230729*
230729*
230588
230588*
230521
230626
230526
230526*
230526*
230539
230539*
230644
230661
230661*
230661*
230661*
230627*
230726
230726*
230711
230711*
230698
230544
230544*
230544*
230597*
230705*
230534*
230597

4023

1

2

G06F 3/00 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06T 7/20 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
G07C 3/08 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
G09F 17/00 (2006.01)
G10L 15/22 (2006.01)
G11B 7/24 (2013.01)
G11B 11/03 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 6/00 (2006.01)
H01F 6/04 (2006.01)
H01F 7/20 (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01R 13/58 (2006.01)
H01T 13/14 (2006.01)

230604
230604*
230604*
230596*
230705
230585*
230587*
230647
230559
230532
230596
230591
230591*
230726*
230520
230520*
230520*
230519
230519*
230666*
230621

1

2

H02G 3/30 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
H02J 3/12 (2006.01)
H02J 3/12 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02J 1/04 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H03F 1/32 (2006.01)
H04B 15/02 (2006.01)
H04B 1/10 (2006.01)
H04L 9/30 (2006.01)
H04W 84/18 (2009.01)
H05H 9/04 (2006.01)

230530*
230557
230558
230666
230666*
230666*
230665
230513
230514
230513*
230514*
230710
230710*
230523*
230609
230615
230660
230660*
230570
230526*
230627

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

223069
224347
224348
230481
230482
230483
230484
230485
230486
230487
230488
230489
230490
230491
230492
230493
230494
230495
230496
230497
230498
230499
230500
230501
230502
230503
230504
230505
230506
230507
230508
230509
230510
230511
230512

B41M 3/18 (2006.01)
F15B 13/043 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
A47B 9/20 (2006.01)
C03B 27/044 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B23K 26/08 (2014.01)
B65B 47/00 (2006.01)
A01B 21/00 (2006.01)
B22D 1/00 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
A01C 7/02 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
A01K 73/02 (2006.01)
F26B 3/30 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
F23C 10/28 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C04B 37/02 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
B65H 27/00 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B66C 1/12 (2006.01)
B65B 1/46 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
E06B 7/23 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)

230513
230514
230515
230516
230517
230518
230519
230520
230521
230522
230523
230524
230525
230526
230527
230528
230529
230530
230531
230532
230533
230534
230535
230536
230537
230538
230539
230540
230541
230542
230543
230544
230545
230546
230547

H02H 3/00 (2006.01)
H02H 3/00 (2006.01)
C05C 13/00 (2006.01)
A47K 11/10 (2006.01)
C07C 69/618 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
H01F 6/00 (2006.01)
G01N 3/10 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
E02B 9/00 (2006.01)
B01J 3/03 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
B05D 1/00 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
B60L 15/00 (2006.01)
G09F 17/00 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
G01L 5/22 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
G01N 33/10 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
B60T 13/66 (2006.01)
B62B 5/04 (2006.01)
G01T 3/06 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
C23C 14/56 (2006.01)

4024
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Nr 11/2018

1

2

1

2

1

2

1

2

230548
230549
230550
230551
230552
230553
230554
230555
230556
230557
230558
230559
230560
230561
230562
230563
230564
230565
230566
230567
230568
230569
230570
230571
230572
230573
230574
230575
230576
230577
230578
230579
230580
230581
230582
230583
230584
230585
230586
230587
230588
230589
230590
230591
230592
230593
230594
230595
230596
230597
230598
230599
230600
230601
230602
230603
230604
230605
230606
230607
230608
230609
230610
230611
230612

C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A01D 41/12 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
B65B 43/18 (2006.01)
C08F 34/04 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F16B 39/282 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
G09F 13/04 (2006.01)
F24B 9/00 (2006.01)
B23K 28/02 (2014.01)
B23K 28/02 (2014.01)
B27K 3/52 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
A47C 23/00 (2006.01)
H04L 9/30 (2006.01)
C22B 1/242 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
E01B 9/68 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
A61B 5/097 (2006.01)
E05B 3/06 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
B65G 17/06 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F04B 43/073 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
G01N 1/12 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
G11B 7/24 (2013.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
B61J 3/08 (2006.01)
C12Q 1/6823 (2018.01)
G10L 15/22 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
B65G 47/34 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C07F 9/655 (2006.01)
C09C 1/44 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
F01D 1/26 (2006.01)
A47B 9/12 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
G01L 3/10 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)

230613
230614
230615
230616
230617
230618
230619
230620
230621
230622
230623
230624
230625
230626
230627
230628
230629
230630
230631
230632
230633
230634
230635
230636
230637
230638
230639
230640
230641
230642
230643
230644
230645
230646
230647
230648
230649
230650
230651
230652
230653
230654
230655
230656
230657
230658
230659
230660
230661
230662
230663
230664
230665
230666
230667
230668
230669
230670
230671
230672
230673
230674
230675
230676
230677

A22C 25/06 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
H03F 1/32 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
F23G 5/00 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B23B 31/169 (2006.01)
H01T 13/14 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
B21D 7/08 (2006.01)
F16K 3/12 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
H05H 9/04 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
C11D 1/831 (2006.01)
C09B 62/028 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
C10F 7/02 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
B65D 1/02 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61F 2/04 (2013.01)
G01N 33/48 (2006.01)
F16B 39/00 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
F28D 21/00 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
B30B 7/00 (2006.01)
C05C 13/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C01G 37/00 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
A01H 1/02 (2006.01)
C04B 41/45 (2006.01)
A61L 31/02 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
A01N 43/828 (2006.01)
H04B 15/02 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
A61K 39/29 (2006.01)
F24H 3/08 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
E06B 1/04 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
A61F 2/58 (2006.01)
B23K 26/035 (2014.01)
A61G 5/10 (2006.01)
F25D 3/08 (2006.01)
F16L 19/06 (2006.01)
E04F 11/16 (2006.01)
F16B 12/32 (2006.01)

230678
230679
230680
230681
230682
230683
230684
230685
230686
230687
230688
230689
230690
230691
230692
230693
230694
230695
230696
230697
230698
230699
230700
230701
230702
230703
230704

C12M 1/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01D 17/10 (2006.01)
A61B 5/05 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
A61H 31/00 (2006.01)
C04B 41/85 (2006.01)
A01N 65/03 (2009.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
B06B 1/02 (2006.01)
B65B 53/06 (2006.01)
F42C 1/00 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A23F 5/02 (2006.01)

230705
230706
230707
230708
230709
230710
230711
230712
230713
230714
230715
230716
230717
230718
230719
230720
230721
230722
230723
230724
230725
230726
230727
230728
230729
230730

G07C 3/08 (2006.01)
F02K 9/62 (2006.01)
C04B 11/26 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
E21C 37/06 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
B61D 45/00 (2006.01)
A61F 13/58 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01J 7/04 (2006.01)
A01K 1/10 (2006.01)
A61D 19/00 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
B60B 33/04 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
G01N 1/00 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
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UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres
uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie
produktu na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie
produktu opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas
trwania dodatkowego prawa ochronnego.
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1625209
CHIMERYCZNE HYBRYDY MONOMER-DIMER IMMUNOGLOBULINY
Bioverativ Therapeutics Inc., WALTHAM (US)
23.11.2015, EU/1/15/1046, Komisja Europejska (EU)
efmoroktokog alfa do zastosowania w sposobie leczenia
06.05.2024 - 06.05.2029

(68) 1725537
(54) Nowe związki jako modulatory receptorów opioidowych
(73) Janssen Pharmaceutica NV, BEERSE (BE)
(93) 21.09.2016, EU/1/16/1126, Komisja Europejska (EU)
(95) ELUKSADOLINA lub jej farmaceutycznie akceptowalny
enancjomer, diastereoizomer, racemat lub też jej farmaceutycznie
akceptowalna sól
(94) 14.03.2025 - 14.03.2030
(68) 1731512
(54) Związek benzamidowy podstawiony izoksazoliną i środek do
kontroli szkodliwych organizmów
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd., TOKYO (JP)
(93) 13.02.2014, EU/2/13/158, Komisja Europejska (EU)
(95) FLURALANER lub jego sól
(94) 04.03.2025 - 13.02.2029

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(68) 1750703
(54) Sposób obniżania toksyczności żołądkowo-jelitowej powodowanej podawaniem tegafuru
(73) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., TOKYO (JP)
(93) 17.03.2011, EU/1/11/669/001 do 004, Komisja Europejska (EU)
(95) Tegafur/gimeracyl/oteracyl do zastosowania według patentu
PL/EP 1750703 B1
(94) 27.04.2025 - 17.03.2026
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1884242
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca lurasidon
Sumitomo Dainippon Pharma Co, Ltd, OSAKA (JP)
27.03.2014, EU/1/14/913, Komisja Europejska (EU)
LURAZYDON
26.05.2026 - 27.03.2029

(68) 1999109
(54) Pochodne styrylopirydyny i ich zastosowanie do wiązania i
obrazowania blaszek amyloidowych
(73) The Trustees Of The University Of Pennsylvania,
PHILADELPHIA (US)
(93) 17.01.2013, EU/1/12/805, Komisja Europejska (EU)
(95) FLORBETAPIR (18F)
(94) 26.03.2027 - 17.01.2028
(68) 2310095
(54) Makrocykliczne związki chinoksaliny jako inhibitory proteazy
NS3 HCV
(73) MSD Italia S.r.l., RZYM (IT)
(73) Merck Sharp & Dohme Corp., RAHWAY (US)
(93) 26.07.2016, EU/1/16/1119, Komisja Europejska (EU)
(95) GRAZOPREWIR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(94) 17.07.2029 - 26.07.2031
(68) 2330892
(54) SPOSOBY LECZENIA Z ZASTOSOWANIEM LEKÓW WYCHWYTUJĄCYCH AMONIAK
(73) Horizon Therapeutics, LLC, LAKE FOREST (US)
(93) 01.12.2015, EU/1/15/1062, Komisja Europejska (EU)
(95) glicerol fenylomaślanu do zastosowania określonego
w patencie podstawowym PL/EP 2330892
(94) 07.01.2029 - 01.12.2030
(68) 2340029
(54) Makrocykliczne inhibitory proteazy serynowej wirusa zapalenia
wątroby typu C
(73) AbbVie Bahamas Ltd., NASSAU (BS)
(73) Enanta Pharmaceuticals, Inc., WATERTOWN (US)
(93) 19.01.2015, EU/1/14/982, Komisja Europejska (EU)
(95) parytaprewir lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub
ester
(94) 10.09.2029 - 19.01.2030
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

2371391
Terapeutyczne zastosowanie przeciwciał anty-CS1
AbbVie Biotherapeutics Inc., REDWOOD CITY (US)
13.05.2016, EU/1/16/1088, Komisja Europejska (EU)
elotuzumab
10.05.2024 - 10.05.2029

(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

2379537
Pochodne izooksazoliny i ich zastosowanie jako pestycydów
Elanco Tiergesundheit AG, BASEL (CH)
27.04.2017, EU/1/17/206, Komisja Europejska (EU)
LOTILANER i jego sole
17.12.2029 - 27.04.2032

(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

4025

2441753
Związek tetracykliczny
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, TOKYO (JP)
20.02.2017, EU/1/16/1169, Komisja Europejska (EU)
ALEKTYNIB lub jego sól lub solwat
09.06.2030 - 20.02.2032

(68) 2692346
(54) Przeciwwirusowa pochodna 1 -fenylo-2,5-dibenzimidazol-5-ilo-pirolidyny
(73) AbbVie Bahamas Ltd., NASSAU (BS)
(93) 28.07.2017, EU/1/17/1213, Komisja Europejska (EU)
(95) PIBRENTASWIR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(94) 12.10.2031 - 28.07.2032
(68)
(54)
(73)
(93)
(93)
(95)
(94)

198030
Związek sulfamoilowy oraz rolniczy i ogrodniczy fungicyd
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., TOKIO (JP)
09.11.2017, R-214/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
28.09.2007, MAPP 13722, Pesticides Safety Directorate (GB)
amisulbrom
23.10.2018 - 28.09.2022

(68) 192979
(54) Zastosowanie estrogenowo-progesteronowej hormonalnej
kompozycji
(73) LABORATOIRE THERAMEX, MONAKO (MC)
(93) 27.07.2011, EU/1/11/690/001 do 002, Komisja Europejska (EU)
(95) estrogen wybrany spośród wolnego estradiolu, zestryfikowanego estradiolu i sprzężonego estrogenu końskiego, i octanu
nomegestrolu w postaci kompozycji zawierającej od 0,5 do 3 mg
estrogenu i od 1,5 do 3,75 mg octanu nomegestrolu do stosowania drogą doustną, do zahamowania jajeczkowania
(94) 08.10.2022 - 08.04.2023 (obejmuje przedłużenie obowiązywania)
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
patentu europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, datę publikacji o udzieleniu lub zmianie patentu europejskiego,
rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu lub zmianie patentu, numer patentu
europejskiego.
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EP 2624564 B1
EP 2624865 B1
EP 2625346 B1
EP 2625581 B1
EP 2627452 B1
EP 2627672 B1
EP 2632430 B1
EP 2636569 B1
EP 2638062 B1
EP 2640842 B1
EP 2643468 B1
EP 2644205 B1
EP 2644776 B1
EP 2644958 B1
EP 2646613 B1
EP 2647399 B1
EP 2649368 B1
EP 2650196 B1
EP 2650442 B1
EP 2652161 B1
EP 2652812 B1
EP 2653790 B1
EP 2654648 B1
EP 2657504 B1
EP 2658870 B1
EP 2658871 B1
EP 2659792 B1
EP 2659810 B1
EP 2661305 B1
EP 2665466 B1
EP 2666636 B1
EP 2667023 B1

4028
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T4 (97) 04 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 07 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/05
2017/44
2018/27
2018/26
2018/30
2018/23
2018/31
2018/19
2018/25
2018/14
2018/20
2018/23
2018/20
2018/19
2018/24
2018/27
2018/21
2018/19
2018/20
2018/14
2018/14
2018/23
2018/23
2018/23
2018/15
2018/16
2018/25
2018/19
2018/27
2018/23
2018/20
2018/25
2018/21
2018/25
2018/17
2018/27
2018/21
2018/22
2018/11
2018/26
2018/28
2018/21
2018/25
2018/13
2018/22
2018/18
2018/24
2018/34
2018/30
2018/22
2018/24
2018/23
2018/19
2018/19
2018/20
2018/24
2017/32
2018/15
2018/25
2018/15
2018/29
2018/26
2018/35
2018/24
2018/29
2018/24
2018/29

EP 2667129 B1
EP 2668182 B1
EP 2670626 B1
EP 2670635 B1
EP 2671028 B1
EP 2672961 B1
EP 2672970 B1
EP 2672994 B1
EP 2675167 B1
EP 2678307 B1
EP 2678435 B1
EP 2683453 B1
EP 2683465 B1
EP 2684813 B1
EP 2688227 B1
EP 2688695 B1
EP 2688986 B1
EP 2690078 B1
EP 2691219 B1
EP 2692922 B1
EP 2692922 B1
EP 2694432 B1
EP 2696707 B1
EP 2699114 B1
EP 2704765 B1
EP 2704868 B1
EP 2705014 B1
EP 2706062 B1
EP 2706801 B1
EP 2708174 B1
EP 2708228 B1
EP 2710733 B1
EP 2714619 B1
EP 2714714 B1
EP 2715030 B1
EP 2716672 B1
EP 2723394 B1
EP 2723778 B1
EP 2725116 B1
EP 2725172 B1
EP 2725331 B1
EP 2727781 B1
EP 2728330 B1
EP 2729313 B1
EP 2729447 B1
EP 2730183 B1
EP 2730666 B1
EP 2732911 B1
EP 2735197 B1
EP 2735804 B1
EP 2736912 B1
EP 2741677 B1
EP 2746637 B1
EP 2747561 B1
EP 2748045 B1
EP 2748320 B1
EP 2750673 B1
EP 2750724 B1
EP 2751094 B1
EP 2751341 B1
EP 2753384 B1
EP 2754483 B1
EP 2756277 B1
EP 2756575 B1
EP 2757902 B1
EP 2758476 B1
EP 2758556 B1

T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 04 07 2018
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T3 (97) 13 06 2018
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T3 (97) 06 06 2018
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T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
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T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T5 (97) 04 11 2015
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
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T3 (97) 04 04 2018
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T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
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2018/24
2018/23
2018/21
2018/23
2018/31
2018/21
2018/27
2018/24
2018/23
2018/23
2018/23
2018/22
2018/08
2018/21
2018/22
2018/22
2018/29
2018/30
2018/22
2015/45
2018/23
2018/26
2018/18
2018/29
2018/18
2018/17
2018/25
2018/34
2018/21
2018/22
2017/50
2018/17
2018/17
2018/27
2018/23
2018/28
2018/20
2018/19
2018/18
2018/21
2018/25
2018/25
2018/22
2018/23
2018/19
2018/19
2018/14
2018/14
2018/29
2018/23
2018/27
2018/26

EP 2760475 B1
EP 2760657 B1
EP 2762601 B1
EP 2762602 B1
EP 2763528 B1
EP 2763823 B1
EP 2763883 B1
EP 2766317 B1
EP 2766341 B1
EP 2766393 B1
EP 2770138 B1
EP 2770828 B1
EP 2771828 B1
EP 2774374 B1
EP 2775246 B1
EP 2779831 B1
EP 2781612 B1
EP 2785819 B1
EP 2787144 B1
EP 2788158 B1
EP 2788622 B1
EP 2789406 B1
EP 2791931 B1
EP 2792707 B1
EP 2793563 B1
EP 2793578 B1
EP 2793902 B1
EP 2794518 B1
EP 2794970 B1
EP 2795104 B1
EP 2797493 B1
EP 2798951 B1
EP 2799662 B1
EP 2800834 B1
EP 2801558 B1
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EP 2813225 B1
EP 2814031 B1
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EP 2814962 B1
EP 2817286 B1
EP 2819523 B1
EP 2819679 B1
EP 2820010 B1
EP 2820687 B1
EP 2821780 B1
EP 2822921 B1
EP 2824121 B1
EP 2824263 B1
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EP 2831110 B1
EP 2831362 B1
EP 2833349 B1
EP 2833349 B1
EP 2834076 B1
EP 2834237 B1
EP 2835029 B1
EP 2837591 B1

Nr 11/2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
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T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 12 09 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/24
2018/31
2018/27
2018/28
2018/37
2018/24
2018/23
2018/29
2018/27
2018/22
2018/31
2018/29
2018/28
2018/27
2018/22
2018/36
2018/25
2018/26
2018/08
2018/22
2018/28
2018/18
2018/28
2018/20
2018/16
2018/12
2018/20
2018/17
2018/27
2018/24
2018/23
2018/32
2018/16
2018/15
2018/25
2018/26
2018/27
2018/31
2018/24
2018/34
2018/23
2018/24
2018/23
2018/18
2018/24
2018/29
2018/33
2018/23
2018/24
2018/19
2018/12
2018/28
2018/22
2018/24
2018/27
2018/21
2018/26
2018/16
2018/23
2018/22
2018/21
2018/22
2018/19
2018/24
2018/24
2018/23
2018/37

EP 2837707 B1
EP 2839202 B1
EP 2839216 B1
EP 2839795 B1
EP 2840789 B1
EP 2843261 B1
EP 2844710 B1
EP 2846780 B1
EP 2847077 B1
EP 2848133 B1
EP 2849486 B1
EP 2849611 B1
EP 2852500 B1
EP 2852809 B1
EP 2854199 B1
EP 2854981 B1
EP 2854989 B1
EP 2858430 B1
EP 2859891 B1
EP 2860202 B1
EP 2860326 B1
EP 2861118 B1
EP 2862891 B1
EP 2863541 B1
EP 2863921 B1
EP 2864026 B1
EP 2864526 B1
EP 2864703 B1
EP 2865799 B1
EP 2866719 B1
EP 2871142 B1
EP 2871336 B1
EP 2872558 B1
EP 2876244 B1
EP 2877135 B1
EP 2878889 B1
EP 2879008 B1
EP 2885083 B1
EP 2885463 B1
EP 2886651 B1
EP 2886865 B1
EP 2888212 B1
EP 2888408 B1
EP 2889298 B1
EP 2889425 B1
EP 2890753 B1
EP 2891738 B1
EP 2892371 B1
EP 2892525 B1
EP 2892927 B1
EP 2892964 B1
EP 2893957 B1
EP 2895401 B1
EP 2895437 B1
EP 2895512 B1
EP 2895513 B1
EP 2895672 B1
EP 2896683 B1
EP 2897644 B1
EP 2897779 B1
EP 2898002 B1
EP 2898784 B1
EP 2899010 B1
EP 2899093 B1
EP 2901786 B1
EP 2902038 B1
EP 2903279 B1

T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 08 08 2018
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2018/25
2018/36
2018/13
2018/26
2018/24
2018/25
2018/23
2018/22
2018/24
2018/37
2018/26
2018/23
2018/22
2018/27
2018/28
2018/24
2018/25
2018/24
2018/31
2018/20
2018/25
2018/18
2018/33
2018/24
2018/29
2018/24
2018/24
2018/25
2018/25
2018/27
2018/26
2018/34
2018/27
2018/20
2018/28
2018/02
2018/31
2018/26
2018/24
2018/32
2018/24
2018/24
2018/21
2018/24
2018/22
2018/33
2018/23
2018/24
2018/20
2018/29
2018/32

EP 2903997 B1
EP 2904398 B1
EP 2904940 B1
EP 2906750 B1
EP 2907363 B1
EP 2907440 B1
EP 2908748 B1
EP 2910282 B1
EP 2911671 B1
EP 2912738 B1
EP 2912959 B1
EP 2913160 B1
EP 2914296 B1
EP 2916077 B1
EP 2917179 B1
EP 2917403 B1
EP 2917573 B1
EP 2920076 B1
EP 2921524 B1
EP 2922066 B1
EP 2922537 B1
EP 2922845 B1
EP 2923835 B1
EP 2924194 B1
EP 2924526 B1
EP 2924995 B1
EP 2925294 B1
EP 2925299 B1
EP 2925776 B1
EP 2925920 B1
EP 2929058 B1
EP 2929882 B1
EP 2930719 B1
EP 2931525 B1
EP 2931902 B1
EP 2933542 B1
EP 2933690 B1
EP 2934097 B1
EP 2934437 B1
EP 2936145 B1
EP 2936151 B1
EP 2936986 B1
EP 2937359 B1
EP 2937466 B1
EP 2940218 B1
EP 2940819 B1
EP 2942065 B1
EP 2942121 B1
EP 2942207 B1
EP 2943270 B1
EP 2944522 B1
EP 2944816 B1
EP 2945514 B1
EP 2947228 B1
EP 2948602 B1
EP 2949658 B1
EP 2951017 B1
EP 2951018 B1
EP 2953757 B1
EP 2954801 B1
EP 2955380 B1
EP 2955587 B1
EP 2955868 B1
EP 2956918 B1
EP 2958810 B1
EP 2959006 B1
EP 2959021 B1

4030
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 08 08 2018
T6 (97) 24 05 2017
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 09 05 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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2018/26
2018/23
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2018/13
2018/24
2018/23
2018/17
2018/19
2018/26
2018/24
2018/26
2018/18
2018/09
2018/19
2018/22
2018/30
2018/24
2018/23
2018/22
2018/23
2018/26
2018/22
2018/32
2017/21
2018/28
2018/29
2018/15
2018/24
2018/22
2018/24
2018/22
2018/25
2018/24
2018/29
2018/22
2018/23
2018/26
2018/17
2018/32
2018/22
2018/24
2018/15
2018/28
2018/23
2018/35
2018/29
2018/22
2018/24
2018/26
2018/24
2018/25
2018/28
2018/23
2018/18
2018/36
2018/19
2018/25
2018/19
2018/25
2018/18
2018/17
2018/25
2018/17
2018/22
2018/19

EP 2959163 B1
EP 2959509 B1
EP 2960163 B1
EP 2960164 B1
EP 2960253 B1
EP 2960557 B1
EP 2963370 B1
EP 2963455 B1
EP 2964109 B1
EP 2964179 B1
EP 2965016 B1
EP 2965017 B1
EP 2965020 B1
EP 2966187 B1
EP 2966327 B1
EP 2966965 B1
EP 2968428 B1
EP 2968466 B1
EP 2968493 B1
EP 2969280 B1
EP 2969773 B1
EP 2970101 B1
EP 2970115 B1
EP 2970257 B1
EP 2970265 B1
EP 2970267 B1
EP 2970876 B1
EP 2971017 B1
EP 2971200 B1
EP 2971315 B1
EP 2971414 B1
EP 2973793 B1
EP 2975023 B1
EP 2975440 B1
EP 2975994 B1
EP 2976052 B1
EP 2976895 B1
EP 2977429 B1
EP 2980477 B1
EP 2982737 B1
EP 2983012 B1
EP 2984517 B1
EP 2985374 B1
EP 2988117 B1
EP 2990422 B1
EP 2990497 B1
EP 2991259 B1
EP 2991468 B1
EP 2991514 B1
EP 2991890 B1
EP 2992023 B1
EP 2992283 B1
EP 2994126 B1
EP 2996334 B1
EP 2996467 B1
EP 2997815 B1
EP 2998669 B1
EP 2999350 B1
EP 2999540 B1
EP 2999751 B1
EP 2999903 B1
EP 3000838 B1
EP 3001932 B1
EP 3003459 B1
EP 3003869 B1
EP 3003898 B1
EP 3004664 B1

T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 11 07 2018
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2018/27
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2018/24
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2018/24
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2018/23
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2018/23
2018/25
2018/23
2018/23
2018/09
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2018/24
2018/30
2018/24
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2018/27
2018/19
2018/22
2018/22
2018/13
2018/14
2018/26
2018/25
2018/24
2018/23
2018/23
2018/24
2018/19
2018/23
2018/23
2018/22
2018/26
2018/10
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2018/23
2018/20
2018/11
2018/21
2018/23
2018/21
2018/30
2018/24
2018/23
2018/24
2018/30
2018/19
2018/26
2018/27
2018/31
2018/15
2018/28
2018/24
2018/31
2018/24
2018/26
2018/28

EP 3004858 B1
EP 3006370 B1
EP 3008107 B1
EP 3008193 B1
EP 3008240 B1
EP 3014029 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
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zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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419306
419673
419856

26/2016
04/2017
19/2017
19/2017
20/2017
06/2018
10/2018
12/2018
13/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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dia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU

(B1) 198792 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALCOA INC., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki

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).
390519
397834
399936
400291
401054
401055
401670
405684
405773
405964
407496
408923
409366
409529
411466
411833

Nr 11/2018

18/2011
15/2013
02/2014
04/2014
08/2014
08/2014
11/2014
09/2015
09/2015
10/2015
19/2015
03/2016
06/2016
07/2016
19/2016
21/2016

412308
412649
412823
412918
412938
412947
413602
413834
414092
415190
415248
415467
415478
415759
416003
416480

24/2016
26/2016
01/2017
01/2017
01/2017
01/2017
14/2016
06/2017
07/2017
13/2017
13/2017
14/2017
14/2017
15/2017
11/2017
20/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 197817 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holan-

(B1) 200361 2018 08 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESKA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165
(B1) 200363 2018 08 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESKA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165
(B3) 201170 2018 08 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESKA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165
(B1) 202078 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(B1) 202911 2018 08 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESKA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 356817165
(B1) 204457 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(B1) 204747 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 970011679;
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583; SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska 970011679
(B1) 204946 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREEN ENERGY CENTRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard,
Polska 321393749 i dokonanie wpisu: WYSOCKI MICHAŁ, Kraków,
Polska
(B1) 205286 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(B1) 206803 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(B1) 208788 2018 05 23 D. „Na podstawie tytułu wykonawczego opatrzonego w klauzulę wykonalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygnatura
akt A nr 7112/2016, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Myszkowie Michał Szmal w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1193/17, dokonał zajęcia
przedmiotowego patentu na rzecz wierzyciela: Bank Millennium
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

Nr 11/2018
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(B1) 210026 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, Polska 000001577
i dokonanie wpisu: MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin,
Polska 060772285
(B1) 215618 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE, Charenton, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(B1) 215626 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 218451 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
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TRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, Polska 850022124
i dokonanie wpisu: ALDONA RÓŻA SITEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE SEKO, Dębica, Polska
(B1) 224172 2018 08 17 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 3 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku przez CEBUD SPÓŁKA
CYWILNA MARIA I JACEK RĘKA, Kraków na czas nieokreślony.
(B1) 225013 2018 04 20 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Piasecznie, I Wydział Cywilny z dnia 18 stycznia 2017 r., sygnatura akt Nc 5662/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 marca 2017 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Marek
Adrianek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 1260/17, dokonał zajęcia przedmiotowego
patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela:
Magdaleny Gawelowicz zamieszkałej w miejscowości Niedomice”.
(B1) 225033 2018 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BOSSG & EIT + TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021778878 i dokonanie wpisu: CERTYFIKOWANY INSTYTUT
NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 021778878

(B1) 220030 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NANOVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021779493
i dokonanie wpisu: UNIVECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska

(B1) 225180 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GAWEŁ ZAKŁAD
PRODUKCJI ŚRUB SPÓŁKA AKCYJNA, Palikówka, Polska 180408359
i dokonanie wpisu: SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Łąka, Polska 180408359

(B1) 220723 2018 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

(B1) 225294 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUTKOWSKI MARCIN, Lubin, Polska;
GAŁUSZKIEWICZ ZBIGNIEW WIESŁAW, Kalety, Polska i dokonanie
wpisu: SUTKOWSKI MARCIN, Lubin, Polska; MEGATECH TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalety,
Polska 008120815

(B1) 221274 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577
i dokonanie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577; KGHM
POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin, Polska 390021764; INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582
(B1) 222460 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczucin, Polska 121026388
i dokonanie wpisu: COMPLEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczucin, Polska
(B1) 222475 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(B1) 223934 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOWAK ALOJZY PRZEDSIĘBIORSTWO OKUĆ MEBLOWYCH I KONSTRUKCJI LEKKICH, Olszowa,
Polska 250507797 i dokonanie wpisu: „NOWAK OKUCIA MEBLOWE
AN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Olszowa,
Polska 364582891
(B1) 223934 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „NOWAK OKUCIA MEBLOWE
AN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszowa,
Polska 364582891 i dokonanie wpisu: NOWAK OKUCIA MEBLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olszowa, Polska 364582891
(B1) 223952 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CEN-

(B1) 225727 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DZIURAWIEC PAWEŁ, Tarnów, Polska i dokonanie wpisu: INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska 852529229
(B1) 226675 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków, Polska 390949526
i dokonanie wpisu: LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerzawa, Polska 390949526
(B1) 228013 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo, Polska 004462128 i dokonanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 004462128
(B1) 228366 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, Polska 850022124
i dokonanie wpisu: ALDONA RÓŻA SITEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE SEKO, Dębica, Polska
(B1) 228449 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk,
Polska 000001330 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET GDAŃSKI,
Gdańsk, Polska 000001330; INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary, Polska 000115832
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WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.

Nr 11/2018

(T3) 1732604 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 1725569 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 1776371 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cross Vetpharm Group Limited, Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED,
Dublin, Irlandia
(T3) 1683928 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Braun, August, Schaffhausen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Braun August, Ceske Budejovice,
Czechy
(T3) 1746218 2018 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies
Ltd., Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd.,
Kalkara, Malta
(T3) 1858504 2018 06 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: CoreQuest
Sagl, Manno, Szwajcaria
(T3) 1853866 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1629880 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANDRITZ ENERGY & ENVIRONMENT
GMBH, Raaba, Austria i dokonanie wpisu: Andritz AG, Graz, Austria

(T3) 1877630 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AWI Licensing Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AWI Licensing
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1639811 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia i dokonanie wpisu: Beijing Xiaomi Mobile Software Co.,
Ltd., Beijing, Chiny

(T3) 1904695 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AWI Licensing Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AWI Licensing
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1687108 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1904251 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1694873 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Akzo Nobel N.V., Arnhem, Holandia;
Gases Research Innovation and Technology S.L. (GRIT S.L.), Barcelona, Hiszpania i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V., Arnhem, Holandia; Gases Research Innovation and Technology S.L. (GRIT S.L.), Barcelona, Hiszpania

(T3) 1931600 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pur Water Purification
Products, Inc., Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Pur Water Purification Products, Inc., El Paso, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1687110 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1582685 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Braun August, okr. Cesky Krumlov,
Czechy i dokonanie wpisu: Braun August, Ceske Budejovice, Czechy
(T3) 1713727 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Pur Water Purification
Products Inc., Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Pur Water Purification Products, Inc., El Paso, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1713727 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pur Water Purification Products,
Inc., El Paso, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Helen
of Troy Limited, St. Michael, Barbados

(T3) 1931600 2018 06 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pur Water Purification Products,
Inc., El Paso, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Helen
of Troy Limited, St. Michael, Barbados
(T3) 1951738 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rostaquo S.p.A., Pomezia, Włochy
i dokonanie wpisu: CVie Therapeutics Limited, Tajpej, Tajwan
(T3) 1962764 2018 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Babybloom Healthcare B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: Ningbo David Medical Device Co.,
Ltd., Ningbo, Chiny
(T3) 1951824 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: H.C. Starck GmbH, Goslar, Niemcy
i dokonanie wpisu: H.C. Starck Surface Technology and Ceramic
Powders GmbH, München, Niemcy
(T5) 1953306 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dion WPS Holding B.V., Asten, Holandia i dokonanie wpisu: VELCRO BVBA, Deinze, Belgia
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(T3) 2024298 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2440555 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2149843 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hitachi Maxell, Ltd., Ibaraki, Japonia
i dokonanie wpisu: Maxell, Ltd., Kioto, Japonia

(T3) 2440177 2018 06 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Niemcy i dokonanie wpisu: AbbVie Deutschland GmbH & Co.
KG, Wiesbaden, Niemcy

(T3) 2144910 2018 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2289271 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nokia Solutions and Networks
Oy, Espoo, Finlandia i dokonanie wpisu: HMD Global Oy, Espoo,
Finlandia
(T3) 2165543 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: QUALCOMM Incorporated, San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Velos Media International Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 2200840 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2188189 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Clear Lam Packaging, Inc., Elk Grove
Village, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Primapak,
LLC, Elgin, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2214978 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Clear Lam Packaging, Inc., Elk Grove
Village, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Primapak,
LLC, Elgin, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2158989 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2260171 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta,
Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Drilling Tools Aktiebolag, Fagersta, Szwecja
(T3) 2257486 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dünnwald, Wilfried, Kamp-Lintfort, Niemcy i dokonanie wpisu: ScrapeTec GmbH, Kamp-Lintfort,
Niemcy
(T3) 2274295 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2323633 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 2292886 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Braun, August, Schaffhausen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Braun August, Ceske Vrbne, Czechy
(T3) 2246129 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dürr Ecoclean GmbH, Filderstadt,
Niemcy i dokonanie wpisu: Ecoclean GmbH, Filderstadt, Niemcy
(T3) 2336704 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Diamond Power International Inc.,
Lancaster, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Diamond Power International, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki

(T3) 2401553 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Diamond Power International Inc.,
Lancaster, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Diamond
Power International, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2504632 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fontecal S.p.A., Villanova di Cepagatti, Włochy i dokonanie wpisu: Riello S.p.A., Legnago, Włochy
(T3) 2490694 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rostaquo S.p.A., Pomezia, Włochy
i dokonanie wpisu: CVie Therapeutics Limited, Tajpej, Tajwan
(T3) 2527480 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: H.C. Starck GmbH, Goslar, Niemcy
i dokonanie wpisu: H.C. Starck Surface Technology and Ceramic
Powders GmbH, München, Niemcy
(T3) 2529042 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sat (Surface Aluminium
Technologies) S.p.A., Verona, Włochy i dokonanie wpisu: SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES) S.R.L., Verona, Włochy
(T3) 2536640 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gysen, August, Antwerpen, Belgia
i dokonanie wpisu: RPC Containers Ltd., Rushden, Wielka Brytania
(T3) 2576541 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Genentech, Inc., South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2446996 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alfa Laval Corporate AB,
Tumba, Szwecja i dokonanie wpisu: Alfa Laval Corporate AB, Lund,
Szwecja
(T3) 2500488 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AG Plastics NV, Harelbeke,
Belgia i dokonanie wpisu: Skylux N.V., Harelbeke, Belgia
(T3) 2522476 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bio-Circle Surface Technology
GmbH, Gütersloh, Niemcy; RMB GmbH, Gütersloh, Niemcy i dokonanie wpisu: Bio-Circle Surface Technology GmbH, Gütersloh,
Niemcy; BIO CHEM CLEANTEC GMBH, Gütersloh, Niemcy
(T3) 2700624 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Wien, Austria i dokonanie wpisu: REFEL S.p.A., San
Vito al Tagliamento, Włochy
(T3) 2636894 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RWE International SE, Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2670751 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ViiV Healthcare UK (No.4) Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 2717704 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bernard Matthews Limited, Norwich, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Bernard Matthews Foods
Limited, Birmingham, Wielka Brytania
(T3) 2769016 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
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(T3) 2760678 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU

(T3) 2777160 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Qualcomm Incorporated, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Velos Media
International Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 2777162 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Qualcomm Incorporated, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Velos Media
International Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 2785711 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Genentech, Inc., South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2798816 2018 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke KPN N.V., The Hague,
Holandia; Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia i dokonanie
wpisu: Koninklijke KPN N.V., The Hague, Holandia
(T3) 2790856 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vesuvius Crucible Company,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2812137 2018 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vesuvius Crucible Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VESUVIUS USA CORPORATION, Champaign, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2850060 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2904790 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Qualcomm Incorporated, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Velos Media
International Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 2874772 2018 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Henke, Volker, Oyten, Niemcy i dokonanie wpisu: HVM Technology GmbH, Oyten, Niemcy
(T3) 2929084 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2907636 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sumitomo Chemical Company
Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: IBIDEN CO., LTD., Gifu,
Japonia
(T3) 2978539 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES) S.p.A., Verona, Włochy i dokonanie wpisu: SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES) S.R.L., Verona, Włochy
(T3) 2897740 2018 06 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES) S.P.A., Werona, Włochy i dokonanie wpisu:
SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES) S.R.L., Verona, Włochy
(T3) 2996881 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)

197000
204060
211866
212265
223934

2016 04 27
2017 04 03
2018 03 15
2015 03 05
2017 10 25

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
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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) 186413
(B1) 187198
(B1) 187306
(B1) 188324
(B1) 188864
(B1) 189643
(B1) 190272
(B1) 190444
(B1) 190794
(B1) 191029
(B1) 191252
(B1) 192151
(B1) 192292
(B1) 192912
(B1) 193605
(B1) 194226
(B1) 194552
(B1) 194601
(B1) 194805
(B1) 194876
(B1) 195350
(B1) 195592
(B1) 195596
(B1) 196212
(B1) 197311
(B1) 197551
(B1) 197656
(B1) 197972
(B1) 198002
(B1) 198058
(B1) 198173
(B1) 198174
(B1) 198421
(B1) 198567
(B1) 199155
(B1) 199193
(B1) 199490
(B1) 199518
(B1) 199988
(B1) 200208
(B1) 200330
(B1) 200739
(B1) 200749
(B1) 201191
(B1) 201357

2017 10 21
2017 11 10
2017 11 05
2017 10 09
2017 10 01
2017 10 28
2017 10 28
2017 10 21
2017 10 06
2017 10 05
2017 10 29
2017 10 21
2017 10 26
2017 10 29
2017 10 22
2017 11 09
2017 10 01
2017 11 03
2017 10 27
2017 10 26
2017 10 26
2017 10 13
2017 10 22
2017 10 11
2017 10 25
2017 11 05
2017 10 05
2017 08 07
2017 10 03
2017 10 07
2017 10 08
2017 10 11
2017 10 19
2017 11 08
2017 11 14
2017 10 24
2017 10 17
2017 10 07
2017 10 28
2017 10 01
2017 10 01
2017 10 03
2017 10 04
2017 10 05
2017 10 31

(B1) 201848
(B1) 201970
(B1) 202040
(B1) 202075
(B1) 202270
(B1) 202695
(B1) 202809
(B1) 202811
(B1) 203307
(B1) 203886
(B1) 203983
(B1) 204089
(B1) 204216
(B1) 204721
(B1) 204724
(B1) 205070
(B1) 205348
(B1) 205435
(B1) 205879
(B1) 206072
(B1) 206400
(B1) 206409
(B1) 206698
(B1) 206781
(B1) 206910
(B1) 206911
(B1) 207292
(B1) 207597
(B1) 208151
(B1) 208275
(B1) 208343
(B1) 208636
(B1) 208794
(B1) 208904
(B1) 208913
(B1) 209028
(B1) 209288
(B1) 209445
(B1) 210070
(B1) 210076
(B1) 210155
(B1) 210587
(B1) 210887
(B1) 211028
(B1) 211124

2017 11 08
2017 10 01
2017 10 23
2017 10 17
2017 10 13
2017 10 20
2017 10 15
2017 09 30
2017 10 02
2017 10 30
2017 08 19
2017 11 09
2017 10 02
2017 10 18
2017 11 09
2017 08 22
2017 11 05
2017 10 14
2017 10 07
2017 11 10
2017 11 14
2017 11 14
2017 11 04
2017 11 06
2017 10 31
2017 10 31
2017 11 03
2017 11 05
2017 10 27
2017 11 12
2017 10 31
2017 10 20
2017 11 05
2017 11 07
2017 10 12
2017 10 09
2017 11 14
2017 11 12
2017 10 14
2017 11 06
2017 10 08
2017 10 06
2017 11 10
2017 11 12
2017 11 09

Nr 11/2018
(B1) 211303
(B1) 211400
(B1) 211499
(B1) 211504
(B1) 211668
(B1) 211756
(B1) 211929
(B1) 212207
(B1) 212802
(B1) 212889
(B1) 212984
(B1) 213096
(B1) 213131
(B1) 213133
(B1) 213321
(B1) 214081
(B1) 214139
(B1) 214164
(B1) 214487
(B1) 214488
(B1) 214835
(B1) 214839
(B1) 214854
(B1) 214882
(B1) 215061
(B1) 215139
(B1) 215141
(B1) 215142
(B1) 215449
(B1) 215696
(B1) 215927
(B1) 215928
(B1) 216106
(B1) 216173
(B1) 216300
(B1) 216401
(B1) 216593
(B1) 216667
(B1) 216680
(B1) 216828
(B1) 216833
(B1) 217102
(B1) 217105
(B1) 217106
(B1) 217286
(B1) 217479
(B1) 217541
(B1) 217570
(B1) 217659
(B1) 217710
(B1) 218002
(B1) 218273
(B1) 218354
(B1) 218357
(B1) 218858
(B1) 219495
(B1) 219707
(B1) 220036
(B1) 220057
(B1) 220059
(B1) 220082
(B1) 220304
(B1) 220467
(B1) 220633
(B1) 220635
(B1) 220742
(B1) 220750
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2017 10 08
2017 10 15
2017 10 11
2017 10 08
2017 11 07
2017 11 10
2017 11 07
2017 10 24
2017 10 14
2017 10 05
2017 10 30
2017 10 14
2017 10 11
2017 11 02
2017 10 24
2017 10 01
2017 09 30
2017 10 31
2017 10 18
2017 10 18
2017 10 08
2017 10 31
2017 10 11
2017 11 03
2017 11 02
2017 11 06
2017 11 12
2017 11 12
2017 12 09
2017 10 13
2017 10 28
2017 11 12
2017 11 05
2017 11 06
2017 10 13
2017 10 13
2017 11 09
2017 10 24
2017 10 12
2017 10 07
2017 10 07
2017 11 05
2017 10 07
2017 10 05
2017 10 01
2017 10 04
2017 10 14
2017 10 06
2017 10 26
2017 11 02
2017 10 18
2017 10 18
2017 11 09
2017 11 09
2017 11 04
2017 10 29
2017 09 30
2017 10 08
2017 11 10
2017 11 14
2017 10 28
2017 10 30
2017 11 14
2017 10 25
2017 10 03
2017 10 10
2017 11 14

(B1) 220754
(B1) 220915
(B1) 221169
(B1) 221689
(B1) 221850
(B1) 221872
(B1) 221896
(B1) 221911
(B1) 221912
(B1) 221913
(B1) 221954
(B1) 221955
(B1) 221990
(B1) 221992
(B1) 221994
(B1) 222150
(B1) 222151
(B1) 222185
(B1) 222193
(B1) 222196
(B1) 222200
(B1) 222265
(B1) 222334
(B1) 222349
(B1) 222350
(B1) 222438
(B1) 222464
(B1) 222465
(B1) 222521
(B1) 222550
(B1) 222705
(B1) 222749
(B1) 222778
(B1) 222911
(B1) 222946
(B1) 222964
(B1) 223165
(B1) 223166
(B1) 223169
(B1) 223310
(B1) 223431
(B1) 223432
(B1) 223439
(B1) 223482
(B1) 223483
(B1) 223567
(B1) 223576
(B1) 223693
(B1) 223733
(B1) 223744
(B1) 223753
(B1) 223763
(B1) 223764
(B1) 223768
(B1) 223771
(B1) 224077
(B1) 224109
(B1) 224110
(B1) 224111
(B1) 224135
(B1) 224176
(B1) 224177
(B1) 224215
(B1) 224311
(B1) 224349
(B1) 224444
(B1) 224559

2017 10 02
2016 08 31
2017 10 12
2017 10 16
2017 11 12
2017 11 05
2016 03 23
2017 10 05
2017 10 10
2017 10 24
2017 10 22
2017 10 22
2017 10 26
2017 11 02
2017 11 14
2017 10 31
2017 11 08
2017 10 16
2017 10 16
2017 10 16
2017 10 21
2017 10 10
2017 10 15
2017 10 03
2017 10 05
2017 10 07
2017 11 06
2017 11 12
2017 10 03
2017 11 14
2017 10 29
2017 11 08
2017 10 02
2017 10 18
2017 10 04
2017 10 22
2017 10 05
2017 10 08
2017 10 11
2017 05 21
2017 10 15
2017 10 15
2017 10 22
2017 10 29
2017 10 30
2017 05 16
2017 11 08
2017 11 08
2017 10 31
2017 11 12
2017 09 30
2017 10 08
2017 10 17
2017 10 24
2017 10 31
2017 10 22
2017 10 09
2017 10 29
2017 10 29
2017 10 29
2017 11 07
2017 11 09
2017 10 31
2017 11 13
2017 10 16
2017 10 12
2017 10 02

(B1) 224562
(B1) 224563
(B1) 224567
(B1) 224677
(B1) 224678
(B1) 224679
(B1) 224681
(B1) 224683
(B1) 224710
(B1) 224712
(B1) 224849
(B1) 224872
(B1) 224878
(B1) 224901
(B1) 224902
(B1) 224903
(B1) 224923
(B1) 224981
(B1) 224982
(B1) 225046
(B1) 225050
(B1) 225211
(B1) 225239
(B1) 225256
(B1) 225263
(B1) 225287
(B1) 225366
(B1) 225367
(B1) 225368
(B1) 225482

4039
(B1) 225483
(B1) 225555
(B1) 225831
(B1) 225913
(B1) 225917
(B1) 225919
(B1) 226025
(B1) 226026
(B1) 226045
(B1) 226229
(B1) 226284
(B1) 226316
(B1) 226447
(B1) 226540
(B1) 226612
(B1) 226622
(B1) 226640
(B1) 226664
(B1) 226665
(B1) 226698
(B1) 226902
(B1) 226903
(B1) 227001
(B1) 227204
(B1) 227285
(B1) 227407
(B1) 227408
(B1) 227655
(B1) 227775
(B1) 227856

2017 10 09
2017 10 14
2017 11 12
2017 10 16
2017 10 20
2017 10 20
2017 10 31
2017 11 14
2017 10 11
2017 10 16
2017 11 14
2017 10 18
2017 10 30
2017 10 17
2017 10 28
2017 10 28
2017 10 05
2017 10 06
2017 10 06
2017 10 30
2017 11 07
2017 10 20
2017 10 25
2017 10 05
2017 10 17
2017 10 24
2017 10 21
2017 10 21
2017 11 12
2017 11 03

2017 11 07
2017 10 17
2017 04 16
2017 10 24
2017 10 30
2017 11 12
2017 11 12
2017 11 12
2017 10 02
2017 11 12
2017 10 10
2017 10 06
2017 11 14
2017 10 17
2017 11 07
2017 11 05
2017 09 30
2017 11 12
2017 11 12
2017 10 26
2017 10 31
2017 11 04
2017 10 09
2017 10 13
2017 10 02
2016 10 09
2016 10 09
2016 04 29
2012 04 14
2015 10 24
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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) 1469248
(T3) 1477244
(T3) 1477573
(T3) 1479320
(T3) 1479478
(T3) 1491789
(T3) 1526787
(T3) 1600567
(T3) 1602640
(T3) 1604966
(T3) 1618145
(T3) 1618684
(T3) 1621694
(T3) 1622953
(T3) 1622954
(T3) 1623126
(T3) 1625212
(T3) 1626777
(T3) 1627510
(T3) 1628640
(T3) 1628987
(T3) 1629229
(T3) 1629463
(T3) 1631255
(T3) 1633209

2017 04 14
2017 05 06
2017 04 29
2017 04 30
2017 05 19
2017 05 03
2017 05 11
2017 05 24
2017 05 19
2017 05 31
2017 04 29
2017 04 20
2017 05 19
2017 05 04
2017 05 04
2017 05 11
2017 05 19
2017 05 27
2017 05 27
2017 05 28
2017 05 20
2017 05 13
2017 05 27
2017 05 19
2017 05 17

(T3) 1633388
(T3) 1633578
(T3) 1633864
(T3) 1635993
(T3) 1636228
(T3) 1639067
(T3) 1639296
(T3) 1644363
(T3) 1646378
(T3) 1646746
(T3) 1670440
(T3) 1692290
(T3) 1721555
(T3) 1726428
(T3) 1728574
(T3) 1731240
(T3) 1740731
(T3) 1742592
(T3) 1744736
(T3) 1749011
(T3) 1751290
(T3) 1751535
(T3) 1755647
(T3) 1755743
(T3) 1756393

2017 05 12
2017 05 26
2017 05 27
2017 05 18
2017 05 19
2017 05 07
2017 05 26
2017 05 28
2017 05 21
2017 05 13
2016 09 21
2017 05 04
2017 05 04
2017 05 19
2017 05 04
2017 04 29
2017 04 29
2017 05 03
2017 05 12
2017 05 12
2017 05 20
2017 05 12
2017 05 27
2017 05 12
2017 04 29

4040
(T3) 1756506
(T3) 1757527
(T3) 1758983
(T3) 1761319
(T3) 1763369
(T3) 1763398
(T3) 1766591
(T3) 1769316
(T3) 1773578
(T3) 1795183
(T3) 1820812
(T3) 1852369
(T3) 1854525
(T3) 1854618
(T3) 1855009
(T3) 1857673
(T3) 1860625
(T3) 1862424
(T3) 1864884
(T3) 1867823
(T3) 1877201
(T3) 1879514
(T3) 1879609
(T3) 1879828
(T3) 1882289
(T3) 1883639
(T3) 1885187
(T3) 1885848
(T3) 1887910
(T3) 1888040
(T3) 1888162
(T3) 1888205
(T3) 1888249
(T3) 1888584
(T3) 1890994
(T3) 1891089
(T3) 1891973
(T3) 1893169
(T3) 1893363
(T3) 1893597
(T3) 1894576
(T3) 1901924
(T3) 1904310
(T3) 1907310
(T3) 1907505
(T3) 1910223
(T3) 1928532
(T3) 1928882
(T3) 1931915
(T3) 1988445
(T3) 1990815
(T3) 1992362
(T3) 1994828
(T3) 1998116
(T3) 2015880
(T3) 2016414
(T3) 2016564
(T3) 2018380
(T3) 2020845
(T3) 2020974
(T3) 2021255
(T3) 2021292

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 05 03
2017 05 26
2017 05 04
2017 05 20
2017 05 31
2017 05 13
2017 05 26
2017 05 18
2017 05 03
2017 05 12
2017 02 17
2017 05 02
2017 05 10
2017 05 11
2017 05 11
2017 05 14
2017 05 23
2017 05 16
2017 05 24
2017 05 18
2017 05 03
2017 05 09
2017 05 04
2017 05 03
2017 05 12
2017 05 19
2017 05 10
2017 05 29
2017 05 24
2017 05 08
2017 05 30
2017 05 31
2017 05 19
2017 05 09
2017 05 20
2017 05 31
2017 05 31
2017 05 08
2017 05 17
2017 05 25
2017 05 25
2017 05 29
2017 05 30
2017 05 20
2017 05 01
2017 05 22
2017 05 24
2017 05 25
2017 05 19
2017 05 04
2017 05 07
2017 05 15
2017 05 14
2017 05 30
2017 05 03
2017 05 04
2017 05 03
2017 05 15
2017 05 28
2017 05 11
2017 05 08
2017 05 01

(T3) 2021571
(T3) 2021753
(T3) 2021836
(T3) 2024060
(T3) 2024354
(T3) 2024489
(T3) 2025210
(T3) 2026782
(T3) 2032193
(T3) 2041049
(T3) 2052116
(T3) 2055121
(T3) 2074235
(T3) 2099723
(T3) 2116647
(T3) 2119448
(T3) 2123539
(T3) 2127950
(T3) 2127992
(T3) 2128505
(T3) 2133020
(T3) 2142322
(T3) 2144509
(T3) 2145036
(T3) 2145636
(T3) 2146774
(T3) 2146939
(T3) 2147159
(T3) 2147190
(T3) 2148880
(T3) 2151102
(T3) 2152657
(T3) 2152794
(T3) 2153412
(T3) 2153841
(T3) 2155527
(T3) 2156017
(T3) 2156932
(T3) 2157973
(T3) 2162028
(T3) 2167714
(T3) 2202296
(T3) 2204218
(T3) 2211876
(T3) 2217389
(T3) 2246688
(T3) 2248504
(T3) 2248533
(T3) 2248615
(T3) 2248825
(T3) 2249313
(T3) 2253291
(T3) 2253429
(T3) 2253555
(T3) 2253897
(T3) 2255677
(T3) 2256264
(T3) 2256663
(T3) 2258999
(T3) 2261686
(T3) 2267252
(T3) 2270008

2017 05 10
2017 05 08
2017 05 22
2017 05 18
2017 05 16
2017 05 08
2017 05 25
2017 05 03
2017 05 03
2017 05 11
2017 05 30
2017 05 08
2017 05 22
2017 05 15
2017 05 04
2017 05 07
2017 05 13
2017 05 14
2017 05 29
2017 05 13
2017 05 14
2017 05 02
2017 05 07
2017 05 14
2017 05 03
2017 05 16
2017 05 06
2017 04 29
2017 05 01
2017 05 01
2017 05 09
2017 05 06
2017 05 09
2017 04 30
2017 05 01
2017 05 05
2017 05 09
2017 05 26
2017 05 21
2017 05 07
2017 05 07
2016 02 12
2017 05 27
2017 05 29
2017 05 13
2017 04 29
2017 05 07
2017 05 05
2017 05 05
2017 05 04
2017 05 05
2017 05 19
2017 05 12
2017 05 19
2017 05 15
2017 05 28
2017 05 27
2017 05 19
2017 05 28
2017 05 29
2017 05 31
2017 05 18

(T3) 2273981
(T3) 2274193
(T3) 2276935
(T3) 2279811
(T3) 2280706
(T3) 2281141
(T3) 2283034
(T3) 2283271
(T3) 2285505
(T3) 2286079
(T3) 2288435
(T3) 2288451
(T3) 2290561
(T3) 2291103
(T3) 2293889
(T3) 2294012
(T3) 2294257
(T3) 2296834
(T3) 2297047
(T3) 2297493
(T3) 2299920
(T3) 2300397
(T3) 2304760
(T3) 2305862
(T3) 2310537
(T3) 2316530
(T3) 2320997
(T3) 2326262
(T3) 2328697
(T3) 2384623
(T3) 2385029
(T3) 2388287
(T3) 2388288
(T3) 2388366
(T3) 2392887
(T3) 2420833
(T3) 2424538
(T3) 2424897
(T3) 2425214
(T3) 2425987
(T3) 2427229
(T3) 2427510
(T3) 2427686
(T3) 2428085
(T3) 2429920
(T3) 2430002
(T3) 2432778
(T3) 2432787
(T3) 2433072
(T3) 2433131
(T3) 2434879
(T3) 2434881
(T3) 2434882
(T3) 2435499
(T3) 2435625
(T3) 2435768
(T3) 2437946
(T3) 2440170
(T3) 2440438
(T3) 2443064
(T3) 2445950
(T3) 2446510

2017 05 14
2017 05 07
2017 05 19
2017 05 31
2017 05 14
2017 05 05
2017 05 08
2017 05 08
2017 05 07
2017 05 28
2017 05 25
2017 04 30
2016 08 24
2017 05 25
2017 05 22
2017 05 07
2017 05 04
2017 05 15
2017 05 25
2017 05 19
2017 05 27
2017 05 19
2017 05 28
2017 05 08
2017 05 27
2017 05 12
2017 05 13
2017 05 18
2017 05 14
2017 05 06
2017 05 03
2017 05 18
2017 05 18
2017 05 21
2017 05 27
2017 05 04
2017 04 29
2017 04 29
2017 04 29
2017 04 30
2017 05 04
2017 05 04
2017 05 03
2017 05 07
2017 04 30
2017 05 11
2017 05 11
2017 05 18
2017 05 11
2017 05 18
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 21
2017 05 18
2017 04 30
2017 05 27
2017 05 24
2017 05 31
2017 05 18
2017 05 26
2017 05 26
2017 05 12

Nr 11/2018
(T3) 2448639
(T3) 2468658
(T3) 2470306
(T3) 2517687
(T3) 2517688
(T3) 2517692
(T3) 2522240
(T3) 2525485
(T3) 2526951
(T3) 2529645
(T3) 2530205
(T3) 2530388
(T3) 2532416
(T3) 2566990
(T3) 2567101
(T3) 2568838
(T3) 2568864
(T3) 2568926
(T3) 2571572
(T3) 2571781
(T3) 2571954
(T3) 2571956
(T3) 2572081
(T3) 2575731
(T3) 2576043
(T3) 2576674
(T3) 2577948
(T3) 2579832
(T3) 2616608
(T3) 2627302
(T3) 2660406
(T3) 2660792
(T3) 2660793
(T3) 2665044
(T3) 2665172
(T3) 2672171
(T3) 2672172
(T3) 2672751
(T3) 2695110
(T3) 2703317
(T3) 2707533
(T3) 2710164
(T3) 2710295
(T3) 2713824
(T3) 2714981
(T3) 2715323
(T3) 2715881
(T3) 2717684
(T3) 2717995
(T3) 2718505
(T3) 2799633
(T3) 2803285
(T3) 2804010
(T3) 2804012
(T3) 2804013
(T3) 2804014
(T3) 2808614
(T3) 2822683
(T3) 2844076
(T3) 2844372
(T3) 2852294

2017 05 04
2017 05 19
2017 05 31
2017 05 06
2017 05 06
2017 05 06
2017 05 13
2017 05 19
2017 05 27
2017 05 23
2017 05 25
2017 05 29
2017 05 10
2017 05 03
2017 05 03
2017 05 09
2017 05 12
2017 05 06
2017 05 17
2017 05 18
2017 05 20
2017 05 20
2017 05 10
2017 05 18
2017 05 30
2017 05 31
2017 05 23
2017 05 27
2017 05 30
2017 05 27
2017 05 02
2017 05 03
2017 05 03
2017 05 16
2017 05 18
2017 05 27
2017 05 27
2017 05 31
2017 04 04
2016 08 28
2017 05 04
2017 05 15
2017 05 14
2017 05 24
2017 05 24
2017 05 29
2017 05 17
2017 04 30
2017 05 25
2017 05 23
2017 04 29
2017 05 16
2017 05 13
2017 05 13
2017 05 13
2017 05 13
2017 05 29
2017 03 06
2017 05 02
2017 05 21
2017 05 21

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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B. WZORY UŻYTKOWE
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 305 do nr 70 396)
Y1 (11) 70338
(41) 2018 02 12
(51) A01C 15/12 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 3/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
(21) 125429
(22) 2016 08 02
(72) NITZKE RYSZARD, Ostrów Wielkopolski (PL); KULESZA
KONRAD, Kulesze (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Rozrzutnik obornika z przesuwną ścianą tylną
Y1 (11) 70357
(41) 2018 06 04
(51) A01D 43/06 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 45/06 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
(22) 2016 11 25
(21) 125789
(72) BOJEK MATEUSZ, Bilcza (PL); BOJEK KRYSTYNA, Widełki (PL);
VAHLBERG ZOFIA, Daleszyce (PL)
(73) OLIMAX NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bilcza (PL)
(54) Urządzenie do zbioru konopi
Y1 (11) 70320
(41) 2018 03 12
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 125530
(22) 2016 08 31
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Doniczka wisząca
Y1 (11) 70322
(41) 2018 03 12
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 125533
(22) 2016 09 01
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Skrzynka balkonowa z podstawką
(41) 2018 03 12
Y1 (11) 70321
(51) A01G 13/10 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
A01M 23/00 (2006.01)
(21) 125531
(22) 2016 08 31
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Segment palisady
Y1 (11) 70389
(51) A01K 1/02 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
(21) 127101

(41) 2018 07 16
(22) 2018 03 06

(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Kojec dla zwierząt, zwłaszcza dla psów
Y1 (11) 70310
(41) 2017 12 04
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 3/00 (2006.01)
(21) 125188
(22) 2016 05 31
(72) REDLICH GRAŻYNA, Łódź (PL); OBERSZTYN EWA, Łódź (PL);
WITCZAK ELŻBIETA, Łódź (PL); BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); RADZIKOWSKA RENATA, Ciechanów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa (PL)
(54) Kurtka ochronna
Y1 (11) 70312
(41) 2017 12 18
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
(21) 125242
(22) 2016 06 17
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); KRZEMIŃSKA SYLWIA, Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL); KURCZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ZAGRABA
DOROTA, Łódź (PL); MAJDA-LIPIŃSKA ELŻBIETA, Stryków (PL);
DANOWSKA TERESA, Brzeziny (PL); GAWŁOWSKA JOLANTA,
Brzeziny (PL); CZERWIŃSKA MAŁGORZATA, Grzmiąca (PL);
ZIELIŃSKA ELŻBIETA, Brzeziny (PL); KRÓTKI JERZY,
Górki Wielkie (PL); PYPEĆ MARCIN, Jejkowice (PL); KONWERSKI
TOMASZ, Będzin (PL); GOLICZ PIOTR, Ruda Śląska (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Warszawa (PL); CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(54) Bielizna w formie koszulki z układem do wentylacji powietrzem,
zwłaszcza dla ratowników górniczych
(41) 2017 12 18
Y1 (11) 70313
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
(21) 125243
(22) 2016 06 17
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); KRZEMIŃSKA SYLWIA, Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL); KURCZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ZAGRABA
DOROTA, Łódź (PL); MAJDA-LIPIŃSKA ELŻBIETA, Stryków (PL);
DANOWSKA TERESA, Brzeziny (PL); GAWŁOWSKA JOLANTA,
Brzeziny (PL); CZERWIŃSKA MAŁGORZATA, Grzmiąca (PL);
ZIELIŃSKA ELŻBIETA, Brzeziny (PL); KRÓTKI JERZY,
Górki Wielkie (PL); PYPEĆ MARCIN, Jejkowice (PL); KONWERSKI
TOMASZ, Będzin (PL); GOLICZ PIOTR, Ruda Śląska (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Warszawa (PL); CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(54) Odzież ochronna, zwłaszcza dla ratowników górniczych

4042

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 70314
(41) 2017 12 18
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
(21) 125244
(22) 2016 06 17
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); KRZEMIŃSKA SYLWIA, Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL); KURCZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ZAGRABA
DOROTA, Łódź (PL); MAJDA-LIPIŃSKA ELŻBIETA, Stryków (PL);
DANOWSKA TERESA, Brzeziny (PL); GAWŁOWSKA JOLANTA,
Brzeziny (PL); CZERWIŃSKA MAŁGORZATA, Grzmiąca (PL);
ZIELIŃSKA ELŻBIETA, Brzeziny (PL); KRÓTKI JERZY,
Górki Wielkie (PL); PYPEĆ MARCIN, Jejkowice (PL); KONWERSKI
TOMASZ, Będzin (PL); GOLICZ PIOTR, Ruda Śląska (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Warszawa (PL); CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom (PL)
(54) Bielizna w formie koszulki z elementami chłodzącymi, zwłaszcza
dla ratowników górniczych
Y1 (11) 70311
(41) 2018 04 09
(51) A41D 13/01 (2006.01)
A41D 29/00 (2006.01)
(21) 125657
(22) 2016 10 07
(72) SUCHOCKI PIOTR, Pabianice (PL); MAKLEWSKA ELŻBIETA,
Rosanów (PL); GRABOWSKA GRAŻYNA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Kamizelka identyfikacyjna o intensywnej widzialności
Y1 (11) 70328
(41) 2017 12 18
(51) A42B 3/30 (2006.01)
A62B 18/04 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
(21) 125198
(22) 2016 06 06
(72) CHLEBOWSKI WŁODZIMIERZ, Kalisz (PL)
(73) KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(54) Hełm strażacki
Y1 (11) 70329
(41) 2017 12 18
(51) A42B 3/30 (2006.01)
A62B 18/04 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
(21) 125199
(22) 2016 06 06
(72) GÓRECKI KAMIL KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL)
(73) KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(54) Hełm strażacki
Y1 (11) 70396
(41) 2018 04 23
(51) A45B 3/00 (2006.01)
A45B 9/00 (2006.01)
A63C 11/22 (2006.01)
A63B 23/00 (2006.01)
(21) 126889
(22) 2017 12 18
(72) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHALA MATEUSZ,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking
Y1 (11) 70317
(51) A47G 21/00 (2006.01)
A61C 15/02 (2006.01)
(21) 125420

(41) 2018 02 12
(22) 2016 08 01

Nr 11/2018

(72) OLSZYŃSKI MARIAN, Lubaszcz (PL); PRUSECKI BENEDYKT,
Nakło nad Notecią (PL); ZIELIŃSKI DANIEL, Nakło nad Notecią (PL);
ZIELIŃSKI ANTONI, Nakło nad Notecią (PL); ZWONIARSKI TOMASZ,
Poznań (PL)
(73) ZELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(54) Nóż z wykałaczką
Y1 (11) 70318
(41) 2018 02 12
(51) A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/02 (2006.01)
(21) 125421
(22) 2016 08 01
(72) OLSZYŃSKI MARIAN, Lubaszcz (PL); PRUSECKI BENEDYKT,
Nakło nad Notecią (PL); ZIELIŃSKI DANIEL, Nakło nad Notecią (PL);
ZIELIŃSKI ANTONI, Nakło nad Notecią (PL); ZWONIARSKI TOMASZ,
Poznań (PL)
(73) ZELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(54) Widelec z wykałaczką
Y1 (11) 70315
(41) 2018 02 12
(51) A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
(21) 125417
(22) 2016 08 01
(72) OLSZYŃSKI MARIAN, Lubaszcz (PL); PRUSECKI BENEDYKT,
Nakło nad Notecią (PL); ZIELIŃSKI DANIEL, Nakło nad Notecią (PL);
ZIELIŃSKI ANTONI, Nakło nad Notecią (PL); ZWONIARSKI TOMASZ,
Poznań (PL)
(73) ZELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(54) Łyżeczka z wykałaczką
Y1 (11) 70316
(41) 2018 02 12
(51) A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
(21) 125418
(22) 2016 08 01
(72) OLSZYŃSKI MARIAN, Lubaszcz (PL); PRUSECKI BENEDYKT,
Nakło nad Notecią (PL); ZIELIŃSKI DANIEL, Nakło nad Notecią (PL);
ZIELIŃSKI ANTONI, Nakło nad Notecią (PL); ZWONIARSKI TOMASZ,
Poznań (PL)
(73) ZELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(54) Łyżka z wykałaczką
Y1 (11) 70335
(41) 2018 01 03
(51) A61G 3/08 (2006.01)
B62H 3/06 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
(21) 125279
(22) 2016 06 28
(72) BIEL PAWEŁ, Obidza (PL)
(73) NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz (PL)
(54) Uchwyt rowerowo-wózkowy
Y1 (11) 70348
(41) 2018 04 23
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 3/08 (2006.01)
B60D 1/36 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
(21) 125674
(22) 2016 10 13
(72) ANTYPIUK GUSTAW, Białystok (PL); CAREWICZ PAWEŁ,
Krynki (PL); DANOWSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); DARMOFAŁ
MATEUSZ, Grabowo (PL); GUDALEWSKI HUBERT, Fasty (PL); SIDUN
JAROSŁAW, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Mechanizm mocujący obejmę do wózka inwalidzkiego
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Y1 (11) 70392
(41) 2014 12 08
(51) A63G 7/00 (2006.01)
(62) 404187
(21) 126423
(22) 2013 06 03
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); LEŃSKI TOMASZ,
Andrychów (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Stanowisko pasażera wagonika kolejki górskiej stanowiącej
atrakcję w parku rozrywki
Y1 (11) 70324
(41) 2017 09 25
(51) B01D 29/52 (2006.01)
(21) 125109
(22) 2016 03 22
(72) ŁOSKO RAFAŁ, Olsztyn (PL); LANGE ANDRZEJ, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Wielostopniowy filtr powietrza
Y1 (11) 70371
(41) 2015 12 21
(51) B01D 33/056 (2006.01)
B01D 33/048 (2006.01)
(21) 123168
(22) 2014 06 13
(72) SMYKLA MARIAN, Tarnobrzeg (PL)
(73) SMYKLA MARIAN, Tarnobrzeg (PL)
(54) Pas napędowy sita obrotowego
Y1 (11) 70374
(41) 2016 12 05
(51) B25H 7/00 (2006.01)
B23Q 16/04 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)
(21) 124107
(22) 2015 05 25
(72) KAWEŁCZYK GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) KAWEŁCZYK GRZEGORZ, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do wyznaczania miejsc otworów pod uchwyty meblowe
Y1 (11) 70309
(41) 2017 02 13
(51) B60Q 1/26 (2006.01)
(21) 124294
(22) 2015 08 04
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Lampa tylna zespolona
Y1 (11) 70370
(41) 2017 01 16
(51) B60R 19/24 (2006.01)
(21) 124243
(22) 2015 07 09
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zderzak amortyzacyjny
Y1 (11) 70394
(41) 2016 08 01
(51) B62D 63/06 (2006.01)
(62) 411070
(21) 127029
(22) 2015 01 27
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Wózek, zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach
Y1 (11) 70387
(41) 2017 02 27
(51) B62J 13/00 (2006.01)
(21) 124329
(22) 2015 08 17
(72) PIOTROWSKI KRZYSZTOF BOGUSŁAW, Rusinowice (PL)
(73) PIOTROWSKI KRZYSZTOF BOGUSŁAW, Rusinowice (PL)
(54) Osłona mechanizmu korbowego roweru
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Y1 (11) 70369
(41) 2018 01 29
(51) B65D 19/38 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
(21) 125812
(22) 2016 12 02
(30) CZ2016-32581 U
2016 07 18
CZ
(72) KNOB JOSEF, Znojmo (CZ); SZMUC CEZARY, Znojmo (CZ);
HERENYI ANDREJ, Vradiste (SK)
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo (CZ)
(54) System przesuwanych, wkładanych przegródek w opakowaniach do transportu towaru
Y1 (11) 70368
(41) 2018 02 12
(51) B65D 25/48 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
(21) 126232
(22) 2017 04 05
(30) u201600032
2016 08 05
RO
(72) VAMVAKAS SPYRIDON, Sat Voluntari Jud. Ilfov (RO)
(73) VAMVAKAS SPYRIDON, Sat Voluntari Jud. Ilfov (RO)
(54) Urządzenie do picia
Y1 (11) 70305
(41) 2015 02 02
(51) B65D 27/30 (2006.01)
(62) 404951
(21) 126621
(22) 2013 08 01
(72) WACHOWIAK JAN, Poznań (PL)
(73) SYSTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Plomba zwłaszcza do pojemnika transportowego poczty pneumatycznej
Y1 (11) 70307
(41) 2018 02 12
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
(21) 125471
(22) 2016 08 11
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY); ZOCHTCHOUK
JAROSLAV VALERIEVICH, Gomel (BY)
(73) INOSTRANNOJE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOJE
PREDPRIYATIE „ALCOPACK”, Gomel (BY)
(54) Urządzenie zamykające do butelki
Y1 (11) 70375
(41) 2018 01 29
(51) B65D 63/10 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)
(21) 125364
(22) 2016 07 17
(72) GNATOWSKI ARTUR, Ostrołęka (PL)
(73) GNATOWSKI ARTUR G-PRINT, Ostrołęka (PL)
(54) Przyrząd do łączenia produktów
Y1 (11) 70306
(41) 2013 04 02
(51) D04H 1/54 (2006.01)
(21) 120375
(22) 2011 09 30
(72) GAŁWIACZEK ARTUR, Karolina (PL)
(73) ECO WIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Chusteczka kosmetyczna
Y1 (11) 70340
(41) 2018 02 26
(51) D21H 27/32 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
(21) 125485
(22) 2016 08 13
(72) RYBAK ŁUKASZ, Klucze (PL)
(73) ATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaroszowiec (PL)
(54) Wielowarstwowa celulozowa ściereczka higieniczna
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Y1 (11) 70376
(41) 2018 03 12
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
(21) 125537
(22) 2016 09 02
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Łącznik wzmacniający połączenie warstwy ocieplenia z przegrodą zewnętrzną budynku
Y1 (11) 70388
(41) 2015 10 26
(51) E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
(21) 123028
(22) 2014 04 23
(72) SWORCZUK JANUSZ, Gdynia (PL)
(73) SWORCZUK MALWINA, Gdynia (PL)
(54) Samonośny pakiet budowlany
Y1 (11) 70326
(41) 2018 06 04
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(62) 122671
(21) 127208
(22) 2013 12 17
(30) 20126338
2012 12 20
FI
(72) ROIVIO PEKKA, Helsinki (FI); NÄRHI ERKKI, Helsinki (FI); KESTI
JYRKI, Helsinki (FI)
(73) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki (FI)
(54) Element budowlany
Y1 (11) 70319
(41) 2018 02 12
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 125443
(22) 2016 08 05
(72) WISZOWATY GRZEGORZ, Łomża (PL); FRONCZEK DAGMARA
MAŁGORZATA, Łomża (PL)
(73) MACKIEWICZ DANUTA GENOWEFA PPHU MACKIEWICZ,
Łomża (PL)
(54) Płyta budowlana
Y1 (11) 70347
(41) 2018 04 23
(51) E04C 5/02 (2006.01)
(21) 125663
(22) 2016 10 10
(72) URBAN DARIUSZ, Gliwice (PL); ZAGAŁA MAREK, Gliwice (PL)
(73) URBAN-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rachowice (PL)
(54) Element zbrojenia rozproszonego betonu
Y1 (11) 70373
(41) 2018 01 29
(51) E04C 5/16 (2006.01)
E04C 5/20 (2006.01)
(21) 125363
(22) 2016 07 15
(72) MROZIŃSKI JAKUB, Częstochowa (PL)
(73) MROZIŃSKA MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ICE-PLAST,
Wręczyca Wielka (PL)
(54) Dystans budowlany
Y1 (11) 70325
(41) 2012 04 10
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/361 (2006.01)
(62) 394777
(21) 126419
(22) 2011 05 04
(30) 20106017
2010 10 01
FI
(72) AUTIO MIKA, Helsinki (FI); FLORCZAK PAWEŁ, Milanówek (PL);
HUOPANA TUOMO, Vimpeli (FI); LEMPINEN JUHANI, Helsinki (FI);
PERTTULA MATTI, Helsinki (FI); SAVOLA JUHO, Vimpeli (FI)
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(73) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki (FI)
(54) Profilowany arkusz na pokrycie dachowe
Y1 (11) 70359
(41) 2018 06 04
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
(21) 125802
(22) 2016 11 30
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz okna dachowego uszczelniający zespolenie okna dachowego z panelem fotowoltaicznym
Y1 (11) 70381
(41) 2018 03 26
(51) E04H 1/12 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 125565
(22) 2016 09 12
(72) HENEL KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); ROGAL MARCIN,
Wapiennik (PL)
(73) EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Domek letniskowy wolnostojący
Y1 (11) 70382
(41) 2018 03 26
(51) E04H 1/12 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
(21) 125567
(22) 2016 09 12
(72) HENEL KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); ROGAL MARCIN,
Wapiennik (PL)
(73) EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Domek letniskowy wolnostojący
Y1 (11) 70383
(41) 2018 03 26
(51) E04H 1/12 (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
(21) 125568
(22) 2016 09 12
(72) HENEL KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); ROGAL MARCIN,
Wapiennik (PL)
(73) EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Domek letniskowy wolnostojący
Y1 (11) 70384
(41) 2018 03 26
(51) E04H 1/12 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
(21) 125571
(22) 2016 09 12
(72) HENEL KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); ROGAL MARCIN,
Wapiennik (PL)
(73) EDUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Domek letniskowy wolnostojący
Y1 (11) 70358
(41) 2017 12 04
(51) E05D 5/10 (2006.01)
E05F 1/06 (2006.01)
(21) 125791
(22) 2016 11 25
(72) KALIKA WOJCIECH, Nysa (PL)
(73) KALIKA WOJCIECH WOKA STAL, Nysa (PL)
(54) Zawias grawitacyjny toczony
Y1 (11) 70354
(41) 2018 05 21
(51) E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/60 (2006.01)
(21) 125743
(22) 2016 11 10
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
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(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil zaciskowy do mocowania szklanego skrzydła drzwiowego
wahadłowego

(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Ściana działowa segmentowej rolety okiennej

Y1 (11) 70337
(41) 2018 01 29
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
(21) 125399
(22) 2016 07 27
(72) PASTWA TOMASZ, Kokoszkowy (PL)
(73) PASTWA TOMASZ SPUTNIK, Kokoszkowy (PL)
(54) Zespół ramki zatrzaskowej przyszybowej

Y1 (11) 70356
(41) 2018 05 21
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
(21) 125770
(22) 2016 11 17
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Przepust do krawędzi rolety okiennej

Y1 (11) 70330
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125203
(22) 2016 06 07
(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) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 70331
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125204
(22) 2016 06 07
(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) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 70332
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125205
(22) 2016 06 07
(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) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 70333
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125206
(22) 2016 06 07
(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) Ognioodporny profil aluminiowy
Y1 (11) 70334
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 125208
(22) 2016 06 07
(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) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
Y1 (11) 70361
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 125811

(41) 2018 06 04
(22) 2016 12 02

Y1 (11) 70360
(41) 2018 06 04
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(21) 125810
(22) 2016 12 02
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Pokrywa komory napędowej rolety okiennej
Y1 (11) 70355
(41) 2018 05 21
(51) E06B 9/44 (2006.01)
E06B 9/171 (2006.01)
(21) 125752
(22) 2016 11 14
(72) MEHR MICHAŁ, Częstochowa (PL); CHWALBA WŁODZIMIERZ,
Częstochowa (PL)
(73) METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Rura nawojowa rolety z zabierakiem
Y1 (11) 70349
(41) 2018 05 07
(51) E06B 9/52 (2006.01)
(21) 125718
(22) 2016 10 31
(72) FORNALEWICZ TOMASZ, Włocławek (PL); GRUDZIŃSKI
JANUSZ, Złotoria (PL)
(73) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Profil ramki moskitiery
Y1 (11) 70372
(41) 2015 07 20
(51) E06B 9/80 (2006.01)
E06B 9/78 (2006.01)
(21) 123644
(22) 2015 01 02
(30) 14461501.0
2014 01 06
EP
(72) WÓJKIEWICZ MAREK, Poznań (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Hamulec do rolety okiennej
Y1 (11) 70386
(41) 2017 01 16
(51) E06B 9/264 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 125297
(22) 2016 07 04
(72) BZIUK ROBERT, Olszewnica Stara (PL)
(73) PHOENIX ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Okno fotowoltaiczne
Y1 (11) 70367
(51) E21F 5/02 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
B05B 12/00 (2006.01)
B65G 69/20 (2006.01)
(62) 403378

(41) 2014 10 13
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(21) 126272
(22) 2013 03 29
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); KUSZKA JACEK,
Pilchowice (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL); SIEGMUND
MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL); CEBULA
DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych
Y1 (11) 70393
(41) 2018 05 21
(51) F01N 13/14 (2010.01)
F01P 3/12 (2006.01)
(21) 126551
(22) 2017 08 25
(72) RÓŻYCKI ŁUKASZ, Krępiec (PL); MICHALCZUK RAFAŁ, Mircze (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Rura wydechowa
Y1 (11) 70323
(41) 2018 06 18
(51) F04D 1/06 (2006.01)
F04D 1/08 (2006.01)
(21) 125835
(22) 2016 12 12
(72) JANCZAK MARCIN, Grudziądz (PL)
(73) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(54) Wirnik wstępny pompy wielostopniowej
Y1 (11) 70377
(41) 2018 03 12
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
(21) 125548
(22) 2016 09 06
(72) ROY LEE, Taizhou City (CN)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Pokrywa diodowego elementu oświetleniowego
Y1 (11) 70366
(41) 2018 07 02
(51) F21V 13/00 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 125895
(22) 2016 12 29
(72) LISKIEWICZ MAREK, Kraków (PL); PÓŁTORAK STANISŁAW,
Zwierzyniec (PL); PATER PIOTR, Kraków (PL); KOPECKI MARIAN,
Kraków (PL)
(73) HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Liniowa lampa LED
Y1 (11) 70363
(41) 2018 06 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 125830
(22) 2016 12 09
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Obudowa znicza elektrycznego
Y1 (11) 70364
(41) 2018 06 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 125831
(22) 2016 12 09
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Obudowa znicza elektrycznego
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Y1 (11) 70342
(41) 2018 03 26
(51) F23D 14/02 (2006.01)
(21) 125591
(22) 2016 09 15
(72) DĄBROWSKI JAROSŁAW, Brzoza (PL)
(73) PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzoza (PL)
(54) Palnik kominka gazowego
Y1 (11) 70391
(41) 2018 06 18
(51) F23J 1/06 (2006.01)
(21) 125818
(22) 2016 12 07
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Obudowa rusztu palnika do spalania paliwa stałego
Y1 (11) 70365
(41) 2018 06 18
(51) F23L 1/02 (2006.01)
(21) 125834
(22) 2016 12 12
(72) OSTOLSKI SEBASTIAN, Elbląg (PL); ZALEWSKI JANUSZ,
Elbląg (PL)
(73) UNIWEX KOTŁY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(54) Palenisko wolnostojące do spalania paliwa organicznego
Y1 (11) 70308
(41) 2018 01 03
(51) F24C 3/12 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
F16L 41/16 (2006.01)
(21) 126284
(22) 2017 04 19
(30) U201630541
2016 05 02
ES
(72) ITURBE ARRIOLA MIKEL, Aretxabaleta (ES)
(73) COPRECITEC, S.L., Aretxabaleta (ES)
(54) Zestaw do rozprowadzania gazu stosowany w gazowym urządzeniu do gotowania
Y1 (11) 70380
(41) 2017 11 06
(51) F24J 2/52 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
(21) 125084
(22) 2016 05 02
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); BILEWSKI PRZEMYSŁAW,
Rzeszów (PL)
(73) BIPV SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Zespół ram paneli fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczych, o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej
Y1 (11) 70395
(41) 2018 05 07
(51) F28D 5/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
(21) 125706
(22) 2016 10 24
(72) WITEK MARCIN, Kraków (PL)
(73) FRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Multifunkcyjny regenerator rewersyjny
Y1 (11) 70341
(41) 2017 02 13
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
(21) 125554
(22) 2016 09 08
(72) ZAPRAWA KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) ZAPRAWA KRZYSZTOF HYDRO-GAZ SERWIS, Lublin (PL)
(54) Wymiennik ciepła
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Y1 (11) 70343
(41) 2017 02 13
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
(21) 125618
(22) 2016 09 23
(72) ZAPRAWA KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) ZAPRAWA KRZYSZTOF HYDRO-GAZ SERWIS, Lublin (PL)
(54) Wymiennik ciepła
Y1 (11) 70327
(41) 2015 12 07
(51) F41H 1/02 (2006.01)
(21) 123119
(22) 2014 05 28
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, Łódź (PL); BŁASZCZYK JOANNA,
Łódź (PL); PAWŁOWSKA ANETA, Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN,
Ruda Bugaj (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL)
(54) Pakiet balistyczny
Y1 (11) 70345
(41) 2018 04 09
(51) F42C 21/00 (2006.01)
(21) 125654
(22) 2016 10 07
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania zapalników naciskowych
Y1 (11) 70390
(41) 2017 12 04
(51) G01K 13/10 (2006.01)
(21) 125166
(22) 2016 05 23
(72) NEUGEBAUER MACIEJ, Olsztyn (PL); SOŁOWIEJ PIOTR,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sonda do pomiaru temperatury w warstwach
Y1 (11) 70378
(41) 2018 03 12
(51) G01N 25/26 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
(21) 125555
(22) 2016 09 09
(72) REDMANN WALDEMAR, Tryszczyn (PL)
(73) POLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tryszczyn (PL)
(54) Głowica bomby kalorymetrycznej
Y1 (11) 70336
(41) 2018 01 15
(51) G09F 1/06 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
(21) 125327
(22) 2016 07 11
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); ZIELIŃSKI DOMINIK,
Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Stojak ekspozycyjny
Y1 (11) 70385
(41) 2016 01 18
(51) G09F 15/00 (2006.01)
(21) 123239
(22) 2014 07 11
(72) BANSLEBEN ANDRZEJ, Sopot (PL)
(73) BANSLEBEN ANDRZEJ, Sopot (PL)
(54) Metalowa płyta ekspozycyjna
Y1 (11) 70362
(51) H01J 49/16 (2006.01)
H01J 49/10 (2006.01)
H01J 27/26 (2006.01)
(21) 125814

(41) 2018 06 18

(22) 2016 12 05

4047

(72) HAŁAS STANISŁAW, Lublin (PL); PACEK ADRIAN, Świdnik (PL);
PIEŃKOS TOMASZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Termoemisyjne źródło jonów spektrometru mas
Y1 (11) 70344
(41) 2018 04 09
(51) H01R 9/24 (2006.01)
(21) 125634
(22) 2016 09 28
(72) KOZŁOWSKI ADAM, Częstochowa (PL); JAKOWIENKO ANNA,
Zielona Góra (PL); STANIEC RADOSŁAW, Zielona Góra (PL);
JAKOWIENKO MAKSYM, Zielona Góra (PL)
(73) SMART SEALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Kisielin (PL)
(54) Listwa zaciskowa elektryczna
Y1 (11) 70351
(41) 2018 05 07
(51) H02G 3/02 (2006.01)
(21) 125729
(22) 2016 11 04
(23) 2016 09 13 29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2016
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO, Karczew (PL)
(54) Łącznik usztywniający do zawieszania ceowników i korytek
kablowych
Y1 (11) 70353
(41) 2018 03 26
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
(21) 125731
(22) 2016 11 04
(23) 2016 09 13 29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2016
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO, Karczew (PL)
(54) Zapinka pokrywy kanałów kablowych
Y1 (11) 70350
(41) 2018 03 26
(51) H02G 3/30 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
(21) 125728
(22) 2016 11 04
(23) 2016 09 13 29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2016
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO, Karczew (PL)
(54) Drabinka kablowa
Y1 (11) 70352
(41) 2018 03 26
(51) H02G 3/30 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
(21) 125730
(22) 2016 11 04
(23) 2016 09 13 29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2016
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO, Karczew (PL)
(54) Podstawa sufitowa do podwieszania tras kablowych
Y1 (11) 70346
(41) 2018 04 23
(51) H02S 20/24 (2014.01)
F24S 25/33 (2018.01)
(21) 125659
(22) 2016 10 10
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) System montażu, zwłaszcza konstrukcji solarnych posadowionych na płaskim dachu
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Y1 (11) 70339
(41) 2018 02 26
(51) H02S 30/10 (2014.01)
F24S 25/30 (2018.01)
(21) 125478
(22) 2016 08 12
(72) OLEJNICZAK WOJCIECH, Lublin (PL)
(73) ENOVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Panel fotowoltaiczny
Y1 (11) 70379
(41) 2018 04 09
(51) H02S 40/34 (2014.01)
H01R 4/66 (2006.01)
(21) 125619
(22) 2016 09 26
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Łącznik uziemiający, zwłaszcza w systemach mocowań konstrukcji solarnych

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 15/12 (2006.01)
A01C 15/00 (2006.01)
A01C 3/06 (2006.01)
A01D 43/06 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01D 45/06 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01K 1/02 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
A01M 23/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 3/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/002 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
A41D 29/00 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A45B 3/00 (2006.01)
A45B 9/00 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/02 (2006.01)
A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/04 (2006.01)

70338
70338*
70338*
70357
70357*
70357*
70357*
70320
70322
70321
70389
70389*
70321*
70310
70310*
70312
70312*
70313
70313*
70314
70314*
70311
70311*
70328
70329
70396
70396*
70336*
70317
70318
70318*
70315
70315*
70316

A47G 21/00 (2006.01)
A61C 15/02 (2006.01)
A61G 3/08 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 3/08 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
A62B 18/04 (2006.01)
A62B 18/04 (2006.01)
A63B 23/00 (2006.01)
A63C 11/22 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B01D 29/52 (2006.01)
B01D 33/056 (2006.01)
B01D 33/048 (2006.01)
B05B 12/00 (2006.01)
B23Q 16/04 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)
B25H 7/00 (2006.01)
B60D 1/36 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
B60R 19/24 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62H 3/06 (2006.01)
B62J 13/00 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65D 25/48 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)

70316*
70317*
70335
70348
70348*
70348*
70340*
70328*
70329*
70396*
70396*
70392
70324
70371
70371*
70367*
70374*
70374*
70374
70348*
70348*
70309
70335*
70370
70338*
70394
70335*
70387
70369
70369*
70368
70368*
70305
70307

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

B65D 51/18 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65D 25/34 (2006.01)
B65G 69/20 (2006.01)
D04H 1/54 (2006.01)
D21H 27/32 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 5/02 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
E04C 5/20 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/361 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E05F 1/06 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 3/60 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/44 (2006.01)
E06B 9/171 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
E06B 9/78 (2006.01)
E06B 9/264 (2006.01)

70307*
70307*
70375
70375*
70367*
70306
70340
70340*
70321*
70382*
70384*
70376
70376*
70376*
70326*
70319*
70383*
70388
70388*
70326
70326*
70319
70347
70373
70373*
70325
70325*
70359
70359*
70381*
70380*
70376*
70381
70382
70383
70384
70358
70358*
70354
70354*
70337
70337*
70330
70330*
70331
70331*
70332
70332*
70333
70333*
70334
70334*
70361
70361*
70356
70356*
70356*
70360
70360*
70355
70355*
70349
70372
70372*
70386

E06C 7/08 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01N 13/14 (2010.01)
F01P 3/12 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F04D 1/08 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
F16L 41/16 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24C 3/12 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F24S 25/33 (2018.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F28D 5/00 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F42C 21/00 (2006.01)
G01K 13/10 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01N 25/26 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
H01J 49/16 (2006.01)
H01J 49/10 (2006.01)
H01J 27/26 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01R 9/24 (2006.01)
H01R 4/66 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02S 20/24 (2014.01)
H02S 30/10 (2014.01)
H02S 40/34 (2014.01)

70350*
70367
70367*
70393
70393*
70323
70323*
70376*
70380*
70308*
70308*
70377
70366*
70377*
70377*
70366
70363
70363*
70364
70364*
70366*
70366*
70342
70391
70365
70308
70341*
70343*
70395*
70395*
70395*
70380
70346*
70339*
70395
70341
70341*
70343
70343*
70328*
70329*
70327
70345
70390
70378*
70378
70378*
70336
70385
70362
70362*
70362*
70386*
70344
70379*
70351
70353
70353*
70350
70352
70352*
70346
70339
70379

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

70305
70306
70307
70308
70309
70310
70311
70312
70313
70314
70315
70316
70317
70318
70319
70320
70321
70322
70323
70324
70325
70326
70327
70328
70329
70330
70331
70332
70333
70334
70335
70336
70337
70338
70339
70340
70341
70342
70343
70344
70345
70346
70347
70348
70349
70350

B65D 27/30 (2006.01)
D04H 1/54 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
F24C 3/12 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
A47G 21/00 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
B01D 29/52 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
A42B 3/30 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
A61G 3/08 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
A01C 15/12 (2006.01)
H02S 30/10 (2014.01)
D21H 27/32 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
H01R 9/24 (2006.01)
F42C 21/00 (2006.01)
H02S 20/24 (2014.01)
E04C 5/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)

70351
70352
70353
70354
70355
70356
70357
70358
70359
70360
70361
70362
70363
70364
70365
70366
70367
70368
70369
70370
70371
70372
70373
70374
70375
70376
70377
70378
70379
70380
70381
70382
70383
70384
70385
70386
70387
70388
70389
70390
70391
70392
70393
70394
70395
70396

H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
E06B 3/12 (2006.01)
E06B 9/44 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
A01D 43/06 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
H01J 49/16 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
B65D 25/48 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B60R 19/24 (2006.01)
B01D 33/056 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
B25H 7/00 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
G01N 25/26 (2006.01)
H02S 40/34 (2014.01)
F24J 2/52 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
E06B 9/264 (2006.01)
B62J 13/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
A01K 1/02 (2006.01)
G01K 13/10 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
F01N 13/14 (2010.01)
B62D 63/06 (2006.01)
F28D 5/00 (2006.01)
A45B 3/00 (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).
123446
123560

09/2016
12/2016

123796
123868

18/2016
19/2016

124175
124270
124940
125249

4049

26/2016
03/2017
19/2017
01/2018

125254
125264
125269
125286

05/2017
01/2018
03/2017
24/2016
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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).
124212

01/2017

124253

02/2016

390
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
123436

08/2016
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 65629 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Dębica, Polska 850022124 i dokonanie
wpisu: ALDONA RÓŻA SITEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
SEKO, Dębica, Polska

4050
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(Y1) 66104 2018 06 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAJĄK JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY TERMET, Katowice, Polska 271035126 i dokonanie wpisu: JAN PAJĄK ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY
TERMET, Mysłowice, Polska 271035126
(Y1) 66334 2018 06 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAJĄK JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY TERMET, Katowice, Polska 271035126 i dokonanie wpisu: JAN PAJĄK ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY
TERMET, Mysłowice, Polska 271035126
(Y1) 66557 2018 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska 273711324 i dokonanie wpisu: COMPENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ,
Bytom, Polska 273711324
(Y1) 67497 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu:
GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 68026 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 68029 2018 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ISZCZEK HENRYK ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ, Dankowice, Polska 002428021 i dokonanie
wpisu: BIEROŃSKA MONIKA ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ,
Bestwinka, Polska 243217116
(Y1) 68111 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 68218 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 68219 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735

Nr 11/2018

(Y1) 68432 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu:
GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 68556 2018 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MECHANICZNE RUFUS
GRZEGORZ WILK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dębica, Polska 691794074 i dokonanie wpisu: PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, Polska 691794074
(Y1) 69227 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 69309 2018 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ISZCZEK HENRYK ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ, Dankowice, Polska 002428021 i dokonanie
wpisu: BIEROŃSKA MONIKA ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ,
Bestwinka, Polska 243217116
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2
- 4 w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo
własności przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 65532
(Y1) 65861
(Y1) 65881
(Y1) 65964
(Y1) 66041
(Y1) 67081
(Y1) 67414
(Y1) 67752
(Y1) 67753
(Y1) 67800
(Y1) 67839
(Y1) 67840
(Y1) 67876
(Y1) 67877
(Y1) 67936
(Y1) 67937

2017 12 09
2017 12 14
2017 09 04
2017 12 28
2017 12 15
2017 12 07
2017 12 02
2017 12 18
2017 12 19
2017 12 21
2017 12 28
2017 12 28
2017 12 07
2017 12 11
2017 12 19
2017 12 19

(Y1) 67939
(Y1) 68055
(Y1) 68389
(Y1) 68506
(Y1) 68507
(Y1) 68511
(Y1) 68544
(Y1) 68545
(Y1) 68654
(Y1) 68717
(Y1) 68794
(Y1) 68865
(Y1) 68866
(Y1) 68882
(Y1) 68896

2017 12 28
2017 12 17
2017 12 29
2017 12 16
2017 12 16
2017 12 11
2017 12 17
2017 12 29
2017 12 29
2017 12 09
2017 12 23
2017 12 22
2017 12 22
2016 02 01
2017 04 07

Nr 11/2018
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 24 661 do nr 24 750)
(51) 15-03
(11) 24661
(22) 2018 05 14
(21) 26561
(73) JAR-MET SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SIŃCZUK, TOMASZ
STERNICKI, Węgrów, PL.
(72) SIŃCZUK DARIUSZ
(54) Rama do opryskiwacza polowego
(55)

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

19-07
(11) 24664
(22) 2018 06 19
(21) 26679
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
DZIEDZIC KRZYSZTOF, FLIS MONIKA, BARSZCZ MARCIN
Model budynku bramy

(51) 15-03
(11) 24662
(22) 2018 05 17
(21) 26590
(73) NOWAK DARIUSZ PROMAR ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN
ROLNICZYCH, Złotki, PL.
(72) NOWAK DARIUSZ
(54) Rama do opryskiwacza polowego
(55)

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

19-07
(11) 24665
(22) 2018 06 19
(21) 26680
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
DZIEDZIC KRZYSZTOF, FLIS MONIKA, BARSZCZ MARCIN
Model budynku

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

32-00
(11) 24663
(22) 2018 05 18
KWIATKOWSKI PIOTR, Wyszków, PL.
KWIATKOWSKI PIOTR
Znak graficzny

(21) 26602

(51) 08-05
(11) 24666
(22) 2018 05 17
(73) WOŹNIAK JACEK, Brzeg, PL.
(72) WOŹNIAK JACEK

(21) 26587

4052

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Paca do dekoracji
(55)

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

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

32-00
(11) 24667
(22) 2018 05 18
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

(21) 26597

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

32-00
(11) 24668
(22) 2018 05 18
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

(21) 26598

21-01
(11) 24671
(22) 2018 05 24
TKACZYK MARCIN PAWEŁ, Przemyśl, PL.
TKACZYK MARCIN PAWEŁ
Szachy

Nr 11/2018
(21) 26619

(51) 19-08
(11) 24672
(22) 2018 05 28
(21) 26622
(73) DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puck, PL.
(72) ORFANOS GEORGIOS
(54) Etykieta
(55)

(51) 03-01
(11) 24669
(22) 2018 05 23
(21) 26611
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) KRUK MARIUSZ, TUTAK JACEK STANISŁAW
(54) Urządzenie do podawania lekarstw
(55)

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

12-10
(11) 24673
(22) 2018 06 05
(21) 26650
KOŁODZIEJSKI MAREK P.P.H.U. DRUPLAST, Bydgoszcz, PL.
KOŁODZIEJSKI MAREK
Przyczepa do pojazdu

(51) 06-01
(11) 24674
(22) 2018 06 11
(21) 26652
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

(51) 03-01
(11) 24670
(22) 2018 05 23
(21) 26612
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) KRUK MARIUSZ, TUTAK JACEK STANISŁAW
(54) Urządzenie do podawania lekarstw
(55)

(51) 07-02
(11) 24675
(22) 2018 06 05
(21) 26649
(73) KENDYŚ KRZYSZTOF MK GASTRO, Konstantynów Łódzki, PL.
(72) KENDYŚ KRZYSZTOF

Nr 11/2018
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(54) Urządzenie do gotowania
(55)

(54) Wyrób czekoladowy
(55)

(51) 06-02
(11) 24676
(22) 2018 06 11
(21) 26653
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa rozkładana
(55)

(51) 01-01
(11) 24677
(22) 2018 06 12
(73) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, PL.
(72) BERNAT MAREK, WACHOWSKI JACEK
(54) Wyrób czekoladowy
(55)

4053

(21) 26658

(51) 01-01
(11) 24678
(22) 2018 06 12
(73) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, PL.
(72) BERNAT MAREK, WACHOWSKI JACEK
(54) Wyrób czekoladowy
(55)

(21) 26659

(51) 01-01
(11) 24679
(22) 2018 06 12
(73) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, PL.
(72) BERNAT MAREK, WACHOWSKI JACEK

(21) 26661

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

26-05
(11) 24680
(22) 2018 06 15
SZLUCHA TOMASZ, Andrychów, PL.
SZLUCHA TOMASZ
Lampa LED

(21) 26669

(51) 19-08
(11) 24681
(22) 2018 06 15
(21) 26671
(73) ZESIUK ANTONI ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU ZESIUK,
Turek, PL.
(72) ZESIUK ANTONI
(54) Etykieta
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24682 (22) 2018 06 25
(21) 26695
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

4054
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(51) 21-01
(11) 24683
(22) 2018 06 29
(21) 26700
(73) TUTAK ŁUKASZ, Głuchołazy, PL. ; MIĄŻEK KATARZYNA,
Głuchołazy, PL.
(72) TUTAK ŁUKASZ, MIĄŻEK KATARZYNA
(54) Ręczna maszynka losująca
(55)

(51) 01-01
(11) 24684
(22) 2018 07 03
(21) 26709
(73) CELPOL ANDRZEJ LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA W ŁASKU,
Łask, PL.
(72) LEWANDOWSKI ANDRZEJ
(54) Ciastko
(55)

(51) 01-01
(11) 24685
(22) 2018 07 03
(21) 26710
(73) CELPOL ANDRZEJ LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA W ŁASKU,
Łask, PL.
(72) LEWANDOWSKI ANDRZEJ
(54) Ciastko
(55)

(51) 23-04
(11) 24686
(22) 2018 07 05
(21) 26713
(30) 2018 01 30
(PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica, PL.
(72) DARŁAK JÓZEF, TRYTKO MARIUSZ
(54) Anemostat
(55)

(51) 02-07
(11) 24687
(22) 2018 07 05
(21) 26714
(73) PŁONKA LEON PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE LEO, Hażlach, PL.
(72) PŁONKA LEON

Nr 11/2018

(54) Uchwyt suwaka zamka błyskawicznego
(55)

(51) 26-05
(11) 24688
(22) 2018 07 10
(21) 26734
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, MANISZ PATRYCJA
(54) Abażur
(55)

(51) 06-04
(11) 24689
(22) 2018 07 10
(21) 26735
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA
(54) Bufet
(55)

(51) 25-01
(11) 24690
(22) 2018 07 10
(21) 26736
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JANIAK TOMASZ
(54) Cegły elewacyjne
(55)

(51) 03-01
(11) 24691
(22) 2018 07 10
(21) 26737
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) RAK MONIKA, ROZYNEK ANNA
(54) Plecak
(55)

4055

(54) Poduszka
(55)

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

19-08
(11) 24696
(22) 2018 04 19
(21) 26485
FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa, PL.
BOGUSZEWSKA JULIA
Etykieta

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

25-01
(11) 24697
(22) 2018 05 18
ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek, PL.
ZAWIŚLAK HENRYK
Cokół-element budowlany i konstrukcyjny

(21) 26600

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

06-01
(11) 24698
(22) 2018 05 16
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Komplet mebli tapicerowanych

(21) 26579

(51) 21-03
(11) 24692
(22) 2018 07 10
(21) 26738
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOWALIK AGNIESZKA, SZYCKO MONIKA
(54) Huśtawka
(55)

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

32-00
(11) 24693
(22) 2018 06 11
(21) 26654
UTRACKI WOJCIECH P.W. MOTOLEGEND, Tarnowskie Góry, PL.
CICHOŃ ANNA
Symbol graficzny

(51) 07-02
(11) 24694
(22) 2018 03 06
(21) 26586
(73) KUBIAK TADEUSZ, Długołęka, PL. ; ROMACH ANDRZEJ,
Pasikurowice, PL.
(72) KUBIAK TADEUSZ, ROMACH ANDRZEJ
(54) Kuchenka
(55)

(51) 06-09
(11) 24695
(22) 2018 06 15
(73) ZIOBRO PAWEŁ, Częstochowa, PL.
(72) ZIOBRO PAWEŁ

(21) 26672

4056
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

06-01
(11) 24699
(22) 2018 05 16
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Komplet mebli tapicerowanych

(21) 26580

(51) 19-08
(11) 24700
(22) 2018 05 28
(21) 26623
(73) DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puck, PL.
(72) ORFANOS GEORGIOS
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 24701
(22) 2018 05 28
(21) 26624
(73) DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puck, PL.
(72) ORFANOS GEORGIOS
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 24702
(22) 2018 05 28
(21) 26625
(73) DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puck, PL.
(72) ORFANOS GEORGIOS
(54) Etykieta
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24703 (22) 2018 06 13
(21) 26663
(73) MIĄSKOWSKA HANNA FABRYKA MEBLI ORFEUSZ BOBO,
Chwaszczyno, PL.

Nr 11/2018

(72) MIĄSKOWSKA HANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24704 (22) 2018 06 13
(21) 26664
(73) MIĄSKOWSKA HANNA FABRYKA MEBLI ORFEUSZ BOBO,
Chwaszczyno, PL.
(72) MIĄSKOWSKA HANNA
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24705 (22) 2018 06 13
(21) 26665
(73) MIĄSKOWSKA HANNA FABRYKA MEBLI ORFEUSZ BOBO,
Chwaszczyno, PL.
(72) MIĄSKOWSKA HANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 23-03
(11) 24706
(22) 2018 06 13
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(21) 26666

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 19-06
(11) 24707
(22) 2018 06 14
(21) 26667
(73) SZYMAŃSKI WOJCIECH, Leszno, PL. ; SZYMAŃSKI KAROL,
Poznań, PL.
(72) SZYMAŃSKI WOJCIECH, SZYMAŃSKI KAROL
(54) Stojak
(55)

(51) 06-04
(11) 24708
(22) 2018 05 18
(21) 26732
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Szafa
(55)

(51) 06-04
(11) 24709
(22) 2018 05 18
(21) 26731
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Szafa
(55)

(51) 06-04
(11) 24710
(22) 2018 05 18
(21) 26730
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Szafa
(55)

(51) 32-00
(11) 24711
(22) 2018 07 03
(73) KDR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(72) WUJCIÓW TOMASZ
(54) Layout
(55)

4057
(21) 26711

(51) 06-06
(11) 24712
(22) 2017 03 13
(21) 25981
(73) SPÓŁKA MEBLOWA KAM-K.KOSIAK, M.SZEWCZUK,
A.WOŁOSZ, T.ZARZĘBSKI-SPÓŁKA JAWNA, Milejewo, PL.
(72) WOŁOSZ ANDRZEJ
(54) Front meblowy
(55)

(51) 06-04
(11) 24713
(22) 2018 05 18
(21) 26729
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Szafa
(55)

(51) 26-01
(11) 24714
(22) 2018 07 06
(21) 26728
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa, PL.
(72) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ
(54) Znicz nagrobny
(55)

4058

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-05
(11) 24715
(22) 2018 07 05
(21) 26717
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Opakowanie
(55)

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

06-04
(11) 24716
(22) 2018 06 29
(21) 26701
BINKOWSKI ANDRZEJ MEBIN, Stobiecko Szlacheckie, PL.
BINKOWSKI ANDRZEJ
Zestaw mebli

Nr 11/2018

(54) Opakowanie kartonowe do pierników
(55)

(51) 01-01
(11) 24719
(22) 2018 07 16
(73) DELTA ZRĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zręcin, PL.
(72) GONET EDYTA, GONET GRZEGORZ
(54) Wafel
(55)

(21) 26762

32-00
(11) 24720
(22) 2018 07 18
ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław, PL.
ROZBIECKI DAWID
Logo

(21) 26770

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

(51) 06-01
(11) 24721
(22) 2018 07 18
(21) 26784
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Kanapa
(55)
(51) 01-04
(11) 24717
(22) 2018 07 11
(21) 26750
(73) SURMACZ-KAŁAMARZ ANNA P.P.H.U. ANMAR MGR ANNA
SURMACZ-KAŁAMARZ PIEKARNIA DRZEWNA, Rogóżno, PL.
(72) SURMACZ-KAŁAMARZ ANNA
(54) Szynka
(55)

(51) 09-03
(11) 24718
(22) 2018 07 13
(73) TRZECIAK STANISŁAW FIRMA ROKA, Toruń, PL.
(72) TRZECIAK STANISŁAW

(21) 26756

(51) 06-01
(11) 24722
(22) 2018 07 18
(21) 26783
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

4059

(54) Kanapa
(55)

(54) KANAPA
(55)

(51) 06-01
(11) 24723
(22) 2018 07 18
(21) 26782
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Kanapa
(55)

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

25-02
(11) 24727
(22) 2018 07 26
(21) 26814
PICHETA TOMASZ Z.P.H.U. PICHETA, Oblęgorek, PL.
PICHETA TOMASZ
Przęsło ogrodzeniowe

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

25-02
(11) 24728
(22) 2018 07 26
(21) 26813
PICHETA TOMASZ Z.P.H.U. PICHETA, Oblęgorek, PL.
PICHETA TOMASZ
Przęsło ogrodzeniowe

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

23-03, 23-04 (11) 24729 (22) 2018 07 25
GŁOGOWSKI MACIEJ, Gdynia, PL.
GŁOGOWSKI MACIEJ
Urządzenie grzewczo-chłodzące

(51) 06-01
(11) 24724
(22) 2018 07 18
(21) 26781
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Kanapa
(55)

(51) 06-01
(11) 24725
(22) 2018 07 18
(21) 26780
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Kanapa
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24726 (22) 2018 08 10
(21) 26839
(73) MEBLOLAND SPÓŁKA CYWILNA JACEK LENART, ARTUR
WYRWIŃSKI, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR

(21) 26812

4060

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 12-02
(11) 24730
(22) 2017 11 27
(73) MOBILODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(72) SZOŁTYSEK ROBERT, WOŚ MICHAŁ
(54) Wózek do lodów
(55)

(21) 26047

(51) 05-04
(11) 24731
(22) 2018 07 11
(21) 26745
(73) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, PL.
(72) CELIKTEKIN ABDULLAH
(54) Metka ubraniowa
(55)

(51) 05-04
(11) 24732
(22) 2018 07 11
(21) 26746
(73) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, PL.
(72) CELIKTEKIN ABDULLAH
(54) Metka ubraniowa
(55)

(51) 05-04
(11) 24733
(22) 2018 07 11
(21) 26747
(73) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, PL.
(72) CELIKTEKIN ABDULLAH
(54) Metka ubraniowa
(55)

Nr 11/2018

(51) 02-04
(11) 24735
(22) 2018 07 11
(21) 26749
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska, PL.
(72) GUOYUAN XIA
(54) Klapek
(55)

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

02-04
(11) 24736
(22) 2018 05 17
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Klapki

(21) 26591

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

02-04
(11) 24737
(22) 2018 05 17
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Klapki

(21) 26585

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

02-04
(11) 24738
(22) 2018 05 17
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Klapki

(21) 26582

(51) 13-03
(11) 24739
(22) 2018 05 30
(21) 26636
(73) ORT SPÓŁKA JAWNA RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS,
Myszków, PL.
(72) OPAŁKA RYSZARD, TORBUS MICHAŁ
(54) Przekładnik nasadzany
(55)

(51) 05-04
(11) 24734
(22) 2018 07 11
(21) 26748
(73) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, PL.
(72) CELIKTEKIN ABDULLAH
(54) Metka ubraniowa
(55)
(51) 32-00, 09-03 (11) 24740 (22) 2018 07 06
(21) 26727
(73) CENTRUM BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) JUSZCZAK KAMIL
(54) Ornament oraz opakowanie
(55)

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

21-01
(11) 24741
(22) 2018 04 30
ZIÓŁKOWSKI JAKUB, Wiązów, PL.
ZIÓŁKOWSKI JAKUB
Gra

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

(21) 26528

(51) 08-07
(11) 24742
(22) 2018 05 15
(21) 26572
(73) GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, PL.
(72) NOWAK KRZYSZTOF
(54) Klucz do zamknięć bębenkowych
(55)

4061

32-00
(11) 24744
(22) 2018 05 30
(21) 26601
BARTOSIEWICZ GRZEGORZ GB KONSULTANT, Pomiechówek, PL.
BARTOSIEWICZ GRZEGORZ
Logo

(51) 12-16
(11) 24745
(22) 2018 06 21
(21) 26685
(73) SORTER SPÓŁKA JAWNA, KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ
ZIOMEK, Radom, PL.
(72) GRZESZCZYK KONRAD, ZIOMEK MICHAŁ
(54) Hamulec ryglowy
(55)

(51) 05-04
(11) 24746
(22) 2018 07 11
(73) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(72) CELIKTEKIN ABDULLAH
(54) Metka ubraniowa
(55)

(21) 26744

(51) 09-03
(11) 24747
(22) 2018 03 05
(21) 26335
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(72) KWAPISZ TOMASZ
(54) Kiełkownica wielopoziomowa
(55)
(51) 08-07
(11) 24743
(22) 2018 05 15
(21) 26573
(73) GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów, PL.
(72) NOWAK KRZYSZTOF
(54) Klucz do zamknięć bębenkowych
(55)

4062

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 19-08
(11) 24748
(22) 2018 07 23
(21) 26794
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

Nr 11/2018

rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo z rejestracji
wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych pomyłek.
14652 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o., Elbląg, Polska 280087998 i dokonanie wpisu:MEBLE WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska
280087998

(51) 06-01
(11) 24749
(22) 2018 04 30
(21) 26523
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(72) DZIERŻKO-BUKAL IWONA, ŚREDNIAWA MAREK,
KWIATKOWSKI TOMASZ, SMOLEŃ DOMINIKA, CHOMICZ ADRIANA,
KAJA ROBERT
(54) Siedzisko
(55)

(51) 13-03
(11) 24750
(22) 2018 07 30
(21) 26822
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, PL.
(72) BOŻEK WIESŁAW
(54) Puszka podtynkowa łączona
(55)

19460,19465,19466 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu:DOROS TEODORA D.A.
GLASS, Rzeszów, Polska 005131474 i dokonanie wpisu: D.A. GLASS
DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,Polska 369111759
19777,19783,19784,19792,19836,19919 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GTV
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897i dokonanie wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
19920,20289,20290,20291 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:GTV GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897i dokonanie wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
140822920
20493 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEODORA DOROS D.A. GLASS, Rzeszów,
Polska i dokonanie wpisu: D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska
369111759
20498 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu:GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897 i dokonanie
wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
20853 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu:NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,Warszawa, Polska 010464542
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

21186 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H-U LAMAR KUŹMA SPÓŁKA JAWNA,
Smardzów, Polska 932948909 i dokonanie wpisu:LAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smardzów, Polska
021107150

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:

21417 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOSCIA, ŁÓDŹ, POLSKA i dokonanie wpisu:BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050

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,

22696,22689 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:v INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu:
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

23002,23013 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOSCIA, ŁÓDŹ, POLSKA
i dokonanie wpisu:BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050
23581 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS CREATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOSCIA, ŁÓDŹ, POLSKA i dokonanie wpisu:BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050
395
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25065
26020
25994
25992
25814

25813
25812
25368
25811
25172

26306
26307
26039
25321
25364

25365
25366
25367

396
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
08457 2017 12 20

Unieważniono w całości.
397
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
04440
04320
04321
04325
04381
04382
04384
04440
04479
04586
04587
04621
04672
04682
04791
04986

2017 09 10
2017 09 19
2017 09 19
2017 10 04
2017 09 18
2017 09 18
2017 09 19
2017 09 10
2017 09 06
2017 10 24
2017 10 21
2017 10 15
2017 10 28
2017 10 11
2017 09 05
2017 10 15

05061
05062
05599
05680
05681
05682
06420
07447
07448
07956
11580
12560
12615
12619
12633
12743

2017 10 11
2017 10 23
2017 09 18
2017 09 18
2017 09 18
2017 09 18
2017 10 31
2017 10 11
2017 10 11
2017 09 27
2016 11 08
2017 09 14
2017 09 17
2017 09 28
2017 09 24
2017 10 24

12744
12759
12771
12779
12780
12923
12929
12942
12946
12957
13001
13002
13037
13056
13096
13266
13292
13555
13556
13656
13657
13658
15005
18902
19115
19116
19160
19161
19162
19199
19200
19201
19202
19207
19210
19211
19212
19213
19216
19219
19225
19230
19231
19232
19235
19236
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2017 10 24
2017 09 10
2017 10 13
2017 09 19
2017 09 19
2017 10 22
2017 09 10
2017 10 10
2017 10 22
2017 10 15
2017 10 18
2017 10 18
2017 10 15
2017 09 12
2017 09 27
2017 10 23
2017 09 13
2017 09 13
2017 09 13
2017 09 13
2017 09 13
2017 09 13
2017 10 30
2017 09 25
2017 09 11
2017 09 11
2017 09 12
2017 09 12
2017 09 12
2017 09 24
2017 09 24
2017 09 24
2017 09 24
2017 09 04
2017 09 06
2017 09 04
2017 09 06
2017 09 06
2017 09 06
2017 09 18
2017 10 10
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 13
2017 09 13

19239
19240
19241
19242
19243
19246
19248
19256
19287
19290
19291
19293
19294
19295
19296
19298
19299
19301
19405
19406
19411
19412
19449
19454
19464
19510
19551
19552
19973
20221
20587
21060
05463
06987
07676
16088
13497
13214
12851
12049
10548
10545
10203
10086
10087
10088

2017 09 26
2017 09 26
2017 09 26
2017 09 26
2017 09 27
2017 10 02
2017 10 03
2017 10 10
2017 09 04
2017 09 12
2017 09 13
2017 09 19
2017 09 19
2017 09 20
2017 09 25
2017 09 28
2017 09 28
2017 10 02
2017 09 04
2017 09 04
2017 09 24
2017 09 24
2017 09 24
2017 09 27
2017 09 04
2017 09 27
2017 09 14
2017 12 10
2017 09 28
2017 09 24
2017 09 13
2017 09 27
2008 04 01
2008 12 23
2009 04 13
2014 07 31
2013 01 10
2012 07 25
2012 07 24
2011 04 18
2011 03 24
2011 03 31
2010 12 14
2013 04 14
2013 04 14
2013 04 14

398
DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji
wzorów przemysłowych, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym uchylona lub zmieniona decyzja została
umieszczona, datę i treść decyzji, w której zmieniono decyzję
poprzednią.
22610 01/2017 2018 06 15 Uchylono decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji.
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

399
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 311 601 do nr 312 600 oraz 280 573, 280 574)
(111) 280573
(220) 2015 01 10
(210) 437560
(151) 2018 05 19
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Łagodny MILD 60% MNIEJ KALORII niż ketchupy
z dodatkiem cukru
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 24.17.05, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne,
ketchupy, ketchupy łagodne, dietetyczne sosy i ketchupy łagodne
(nie dla celów medycznych).
(111) 280574
(220) 2015 01 10
(210) 437561
(151) 2018 05 19
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP Pikantny HOT 60% MNIEJ KALORII niż ketchupy
z dodatkiem cukru
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 01.15.11, 24.17.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe pikantne,
ketchupy, ketchupy pikantne, dietetyczne sosy i ketchupy pikantne
(nie dla celów medycznych).

(111) 311601
(220) 2017 12 27
(210) 480534
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) KOWALSKA ANITA FAMILY DENTALCARE CENTRUM
STOMATOLIGII I ORTODONCJI, Piaseczno, PL.
(540) FAMILY DENTAL CARE
(540)

Kolor znaku: szary, bordowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne i ortodontyczne.
(111) 311602
(220) 2017 12 27
(210) 480536
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Najlepiej Razem
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki,
30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, ma-
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karoniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe],
cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki
twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia,
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów
leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe,
nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe,
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki
zbożowe w czekoladzie.

(111) 311603
(220) 2017 12 27
(210) 480543
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, PL.
(540) MZN MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością.
(111) 311604
(220) 2017 12 27
(210) 480571
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) DZIEWIĄTKOWSKA MARTA, Częstochowa, PL.
(540) PLOMBA pod STEMPEL
(540)

(531) 20.05.25, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania,
biurowe artykuły papiernicze, broszury, czasopisma [periodyki], druki, dziurkacze do użytku biurowego, emblematy papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, drukowane emblematy, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, książki, lak do pieczętowania, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszyny biurowe, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały drukowane, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
piśmienne, matryce, nalepki, naklejki, odbitki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opłatki do pieczętowania, pieczęcie opłatkowe,
plakietki papierowe, podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone
i odbijane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], pojemniki na artykuły papiernicze, prasy biurowe do zszywania, reprodukcje graficzne, rozetki papierowe, stemple do pieczętowania, sznurek
introligatorski, teczki papierowe [artykuły papiernicze], urządzenia
i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, zszywacze [artykuły biurowe].
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(111) 311605
(220) 2018 01 02
(210) 480716
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA W WARSZAWIE,
Warszawa, PL.
(540) Smacznego WARSZAWO
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
galaretki jadalne, przetwory owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, 30 produkty zbożowe, wyroby piekarnicze, chleb, bułki, suchary,
kanapki, makarony spożywcze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka,
ciasteczka, herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby
do ciast, wafle, wyroby cukiernicze-makaroniki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, słodycze,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, batony lukrecjowe,
lody spożywcze, wiążące środki do lodów spożywczych, przyprawy
smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza, kanapki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, muesli, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty
mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, chrupki
ziemniaczane, galaretki jadalne, przetwory owocowe, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony
spożywcze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto
na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby do ciast, wafle, wyroby cukiernicze-makaroniki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, słodycze, słodziki naturalne,
słód do celów spożywczych, batony lukrecjowe, lody spożywcze,
wiążące środki do lodów spożywczych, przyprawy smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza,
kanapki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych,
muesli, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, soki, 43 oferowanie
napojów i żywności w bistrach i barach, usługi gastronomiczne.
(111) 311606
(220) 2018 01 03
(210) 480722
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) fiprex forte
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 preparaty weterynaryjne,
biocydy.
(111) 311607
(220) 2018 01 03
(210) 480735
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) KRZYSIEK JUSTYNA LOVET, Moskorzew, PL.
(540) lovet
(510), (511) 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 rę-
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kawem, topy [odzież], woalki, welony, tuniki, 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, marketing internetowy, negocjowanie kontraktów reklamowych, ogłoszenia drobne, pośrednictwo w zakresie
reklamy, produkcja materiałów reklamowych, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, planowanie strategii marketingowych, organizowanie targów i wystaw, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja
sprzedaży, reklama, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, reprodukcja materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi
agencji reklamowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
marketingowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi
reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi zarządzania społecznością online, wynajem materiałów reklamowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie administracyjne
zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy
wysyłkowe, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także
on line) towarów.

(111) 311608
(220) 2018 01 09
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) AGAT-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) AGAT MOTO
(540)

(210) 480937

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnozielony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 samochody, silniki do pojazdów spalinowych, części
składowe do pojazdów, części do zespołów napędowych, jezdnych
i poszycia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, przyczepy do pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części
zamiennych i akcesoriów do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz poprzez
katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystując
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyjne
i marketingowe, usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc
handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa świadczona w ramach umowy franchisingowej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych wspoma-
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gających sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji związanych z naprawami pojazdów w serwisach, katalogowaniu części zamiennych organizowaniu ich w zbiory i udostępnianiu,
katalogowaniu czynności serwisowych i wykorzystywaniu tych
danych do organizacji akcji marketingowych, 39 usługi w zakresie
pomocy drogowej (holowanie), wypożyczanie samochodów, usługi
w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania towarów, dystrybucji przesyłek, przewóz towarów pojazdami drogowymi i lotniczymi, spedycja, usługi kurierskie, wynajmowanie magazynów, usługi logistyczne w zakresie informacji o składowaniu i transporcie non
stop, magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz akcesoriów
do pojazdów lądowych.

(111) 311609
(220) 2018 01 10
(210) 480991
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) PROVITEROL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt.
(111) 311610
(220) 2018 01 09
(210) 480938
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) SALAMAK MAREK, SILARSKI ADAM CADMOST PROJEKT
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, PL.
(540) CADmost
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania komputerowego i dokumentacji technicznej, 42 usługi w zakresie tworzenia
programów do wizualizacji przebiegu i nadzoru procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, w szczególności betonowych i stalowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich, archiwizacji danych,
raportowania i sporządzania zapisów graficznych oraz monitorowania przebiegu tras obiektów kolizyjnych, a także generowania wartości obciążeń działających na projektowane obiekty, usługi w zakresie
opracowywania dokumentacji technicznej i projektów technicznych,
badania oraz usługi naukowe i techniczne, a także ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
systemów oraz oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w powyższym zakresie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w zakresie instalowania, testowania, wdrażania i serwisowania systemów komputerowych, usługi doradztwa inżynieryjnego w zakresie kompletacji
dostaw, doboru systemów komputerowych i ich integracji, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 311611
(220) 2018 01 06
(210) 480876
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA, Warszawa, PL.
(540) POLSKA BEZGOTÓWKOWA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski,
jasnozielony
(531) 27.05.05, 29.01.14, 26.01.03, 26.04.04
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne karty płatnicze, terminale do płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
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urządzenia do wypłacania gotówki, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, automatyczne kasy fiskalne, bankomaty, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, czytniki kart, czytniki kart
chipowych, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych,
elektroniczne terminale płatnicze, karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane magnetycznie,
karty do bankomatu [kodowane], karty magnetyczne bankomatowe, karty obciążeniowe magnetyczne, kodowane karty bankowe,
kodowane karty kredytowe, kodowane karty płatnicze, kodowane
przedpłacone karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty kredytowe, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe,
oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, terminale
do kart kredytowych, zakodowane karty obciążeniowe, zakodowane
magnetycznie karty kredytowe, 35 analizy funkcjonowania firm, badania i analizy rynkowe, ekonomiczne prognozy, badania ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji
działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej,
usługi w zakresie rozliczeń, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
na rzecz stron trzecich, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi
promocyjne i reklamowe, badania biznesowe, badania konsumenckie,
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 36 elektroniczne transakcje pieniężne, informacje finansowe, udostępnianie
i aranżowanie finansowania, analizy finansowo-ekonomiczne, usługi
doradcze finansowo-ekonomiczne, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, przekazywanie funduszy, zbieranie funduszy,
administrowanie funduszami i inwestycjami, doradztwo finansowe
dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, elektroniczne przetwarzanie płatności, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi płatności bezdotykowych, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi informacji i doradztwa finansowego, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi finansowania, detaliczne
usługi finansowe, doradztwo w zakresie kart kredytowych, emisja kart
kredytowych i debetowych, emisja kart przedpłaconych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie projektów rozwojowych, konsultacje związane z bankowością, obsługa kart kredytowych
i debetowych, obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, obsługa
płatności, obsługa transakcji finansowych online, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, świadczenie usług rozszerzonych gwarancji dla
towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, usługi finansowe
świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności za pomocą kart
kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart debetowych,
usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, wydawanie kart kredytowych, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
41 rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, usługi dotyczące edukacji
technologicznej, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edu-
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kacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, edukacja, edukacja prawna, edukacja
w dziedzinie przetwarzania danych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, publikowanie, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie tekstów, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek
instruktażowych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
multimedialne książek, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia związane z finansami, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, zapewnianie
kursów instruktażowych w zakresie finansów, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania,
służącego do realizacji płatności elektronicznych, publikowanie informacji naukowych, usługi analizy technologicznej, badania i analizy
naukowe, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, doradztwo technologiczne, badania dotyczące technologii,
usługi naukowo-technologiczne, ekspertyzy w zakresie technologii,
pomoc w zakresie technologii informacyjnej, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, tworzenie stron internetowych, badania w zakresie
bezpieczeństwa, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami.

(111) 311612
(220) 2018 01 08
(210) 480881
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ AUREA
PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, PL.
(540) radiosun Aurea Pharma
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomocnicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia oparzeń słonecznych.
(111) 311613
(220) 2018 01 09
(210) 480930
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) G&G IWONA LUCCHESI KOZŁOWSKA, GIANFRANCO
LUCCHESI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) ITALIAN MOOD
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki, spodnie, bluzy,
podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy,
garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, piżamy, koszule nocne, odzież
sportowa, kostiumy do opalania i pływania, dresy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczących zagadnień branży odzieżowej, gastronomicznej, hotelowej, rozrywkowej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych,
systematyzowanie i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku.
(111) 311614
(220) 2018 01 03
(210) 480772
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) KRZAKOWSKI JERZY DWOREK, Warszawa, PL.
(540) camry
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 kwasomierze (areometry), alkoholomierze, wzmacniacze, interfejsy audio, miksery audio, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, ramki cyfrowe do zdjęć, słuchawki zakładane na głowę,
monitory-sprzęt komputerowy, monitory-programy komputerowe,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, przenośne odtwarzacze multimedialne, radioodbiorniki, czytniki sprzętu
do przetwarzania danych, odtwarzacze płyt fonograficznych, nośniki do rejestracji dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, subwoofery, 10 koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, urządzenia rehabilitacyjne do celów
medycznych, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczonej, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, smoczki, 11 urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza,
instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, podgrzewacze do łóżek,
urządzenia do chłodzenia napojów, koce elektryczne, nie do celów
medycznych, tostery, urządzenia do pieczenia chleba, palniki do lamp,
palniki, dywany podgrzewane elektrycznie, światła sufitowe, grzejniki centralnego ogrzewania, urządzenia do palenia kawy, elektryczne
zaparzacze do kawy, sprzęt kuchenny elektryczny, kuchenki, urządzenia i instalacje do gotowania, palniki kuchenek, pojemniki chłodzące
elektryczne, urządzenia do schładzania wody, instalacje chłodnicze
do cieczy, frytkownice elektryczne, instalacje i urządzenia do suszenia,
aparatura do suszenia paszy, parowniki, prasowacze parowe, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, filtry do klimatyzacji,
filtry do wody pitnej, urządzenia elektryczne do gotowania na parze,
urządzenia do prażenia owoców, suszarki do włosów, podgrzewane
podkłady elektryczne do celów leczniczych, urządzenia na gorące powietrze, podgrzewacze talerzy, urządzenia i aparatura do wanien z hydromasażem, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, czajniki elektryczne,
suszarki prania elektryczne, kuchnie mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, szybkowary elektryczne, kaloryfery elektryczne, promiennikowe
ogrzewacze do pomieszczeń, aparatura i instalacje chłodnicze, pojemniki chłodnicze, urządzenia chłodzące, pręty do rożna, urządzenia
do opiekania i pieczenia, rożna, kotły parowe inne niż części maszyn,
urządzenia do wytwarzania pary, parowe sauny do twarzy, piece-urządzenia grzewcze, latarki kieszonkowe elektryczne, prasy do tortilli
elektryczne, gofrownice elektryczne, podgrzewacze łóżek, chłodziarki
do wina elektryczne, urządzenia do wytwarzania jogurtu, 14 budziki,
zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary sterujące-zegary wzorcowe, stopery, 21 mieszadełka do koktajli, ręczne młynki do kawy,
dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, dzbanki do kawy nieelektryczne, przybory kuchenne, szpilki kuchenne metalowe, garnki kuchenne, korkociągi elektryczne i nieelektryczne, patelnie, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, termosy do napojów, pojemniki termoizolacyjne, akwaria pokojowe, czajniki nieelektryczne, pojemniki
kuchenne, przybory kuchenne, koziołki pod noże na stół, urządzenia
do usuwania kłaczków, pudełka obiadowe, urządzenia ręczne do wytwarzania makaronów, wałki do ciasta domowe, czajniczki do herbaty,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne.

(111) 311615
(220) 2018 01 04
(210) 480797
(151) 2018 07 06
(441) 2018 02 26
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGRO FINANSE
(510), (511) 9 oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie zabezpieczające, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew
funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring,
finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, oce-
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na sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating
wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz
usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
pobieranie płatności za towary i usługi, 42 projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy,
procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa.

(111) 311616
(220) 2018 01 04
(210) 480822
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) IVAPIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(111) 311617
(220) 2018 01 04
(210) 480833
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) IVARES
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(111) 311618
(220) 2018 01 05
(210) 480851
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) RHIZOBIUM
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior,
stawów i zbiorników wody pitnej.
(111) 311619
(220) 2018 01 03
(210) 480747
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski, PL.
(540) SOL-MASZ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe, 7 maszyny i obrabiarki, mechanizmy i zespoły napędowe, transportowe, maszyny do wytwarzania i obróbki betonu komórkowego,
narzędzia mechaniczne.
(111) 311620
(220) 2018 01 03
(210) 480749
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH
PRO NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) PORTAL BLOKI PRO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 42 usługi dotyczące oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń energetycznych,
naukowe i techniczne usługi i badania oraz badania i projektowanie
w zakresie urządzeń energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń energetycznych, naukowe i techniczne
usługi i badania oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń
energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych usługi dotyczące oprogramowania komputerowego.

(111) 311621
(220) 2018 01 03
(210) 480764
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kostowiec, PL.
(540) CODZIENNIE KORZYSTNIE PROMO MARKET
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 10.03.11, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji i reklamy na rzecz osób
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące następujących towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do szorowania, preparaty do demakijażu, toniki kosmetyczne, ałun [kamień],
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [do wyrobów perfumeryjnych], preparaty antystatyczne do celów domowych, antyperspiranty [środki przeciwpotne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], paski odświeżające
oddech, odświeżacze do ust w aerozolu, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, olejki eteryczne cytronu, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, mydła do ożywiania
koloru tkanin, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], sole kąpielowe,
do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
balsamy, inne niż do celów medycznych, farby do brody, wosk do wąsów, olejek bergamotowy, pumeks, kremy wybielające do skóry, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych), wybielacze stosowane w pralnictwie, sole wybielające, soda wybielająca, ekstrakty
kwiatowe do perfum, pasty do podłogi i mebli, wosk do podłóg, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezynfekujące, mydła dezodoryzujące, detergenty, inne niż używane w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, tlenek glinu [ścierniwo], powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, drewno zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, woda zapachowa, podchlorek potasu, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosmetycznych, preparaty do usuwania farby, preparaty do odbarwiania, barwniki kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, preparaty
do odtłuszczania, inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
środki do usuwania lakieru, wywabiacze plam, olejek wintergrinowy,
geraniol, środki do nadawania połysku, środki do wygładzania
w pralnictwie, [pranie], preparaty do krochmalenia, kamień polerski,
farby do włosów, lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
kremy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
heliotropina, olejek jaśminowy, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, materiały przylepne do celów kosmetycznych, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, woda kolońska, korund [ścierniwo],
kosmetyki, zestawy kosmetyków, ołówki [kredki] kosmetyczne, kreda czyszcząca, sztuczne paznokcie, rzęsy sztuczne, zmywacze do paznokci, olejek lawendowy, woda lawendowa, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, wosk do skór, środki do konserwacji skóry
[pasty], błyszczyki do ust, szminki, preparaty do szorowania podłóg,
lotony do celów kosmetycznych, środki odświeżające powietrze (zapachowe), mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, mydła migdałowe, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, mydła lecznicze, węgliki metali [ścierniwa], ściereczki
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nasączane detergentami, do czyszczenia, preparaty do udrażniania
rur, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, piżmo [perfumeria], olejki toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, oleje czyszczące, preparaty do kręcenia włosów, olejki do celów perfumeryjnych,
produkty perfumeryjne, perfumy, mięta do wyrobów perfumeryjnych, esencje mięty, kremy do polerowania, środki do polerowania,
preparaty do polerowania protez zębowych, papier do polerowania,
jubilerski róż polerski, kamień do polerowania, wosk polerski, pomady do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do polerowania, preparaty do golenia, mydło do golenia, ałun w postaci kamieni, płyny po goleniu,
preparaty do odymiania [perfumy], kadzidełka, płyny do spryskiwaczy szyb, mleczko kosmetyczne, preparaty do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, olejek różany, preparaty do usuwania rdzy, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, safrol, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent,
papier ścierny, kreda malarska, preparaty kosmetyczne do odchudzania, środki do ostrzenia, papier jako materiał ścierny, materiały
ścierne, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, płótno ścierne, wosk krawiecki, maseczki kosmetyczne,
krem do butów, pasta do butów, wosk do butów, mydła przeciwpotne, mydła, mydła przeciwpotne do stóp, szampony, węglik krzemu
[materiał ścierny], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, krochmal pralniczy, esencja anyżkowa, talk kosmetyczny, terpeny [olejki aromatyczne], terpentyna [środek do wywabiania tłustych plam], olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
produkty toaletowe, mydełka, woda toaletowa, łupki polerskie, suche szampony, środki do zmywarek, ułatwiające suszenie naczyń,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wazelina kosmetyczna, popiół wulkaniczny do czyszczenia, wosk pralniczy, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki do namaczania
bielizny, preparaty do prania, woda utleniona do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, waciki [przybory toaletowe],
środki do zmiękczania tkanin, kadzidła, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, żele do wybielania zębów, środki do czyszczenia zębów, kalkomanie (ozdoby do celów kosmetycznych), olejki eteryczne z cytryny, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki przeczyszczające, leki pomocnicze [wspierające], środki przeciw roztoczom, akonityna, algicydy, pielucho-majtki dziecięce, pieluchy [pieluszki dziecięce], sole do kąpieli do celów leczniczych, kąpiele lecznicze,
błonnik pokarmowy, balsamy do celów leczniczych, balsamiczne
[aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, preparaty biologiczne do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biocydy, woda ołowiowa, środki
oczyszczające, cukierki do celów medycznych, tabletki wspomagające opalanie, preparaty chemiczne do testów ciążowych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, opaski higieniczne, odświeżacze do ubrań i tkanin, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, detergenty do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
digitalina, olejek z kopru do celów leczniczych, gencjana do celów
farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, koper włoski do celów leczniczych, enzymy do celów farmaceutycznych, tłuszcze do celów medycznych, środki przeciw gorączce, mączka rybna do celów farmaceutycznych, lepy na muchy [taśmy], lepy na muchy, środki
do tępienia much, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
preparaty przeciw odmrożeniom, maść przeciw odmrożeniom, kwas
galusowy do celów farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, trucizny, gliceryna do celów medycznych, glicerofosfaty, gwajakol do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, gumiguta do celów
leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych, taśmy
do podpasek, ołówki hemostatyczne, kleje do protez dentystycznych, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty do niszczenia grzyba domowego, drożdże do celów farmaceutycznych, przylepce,
środki przeciw poceniu się stóp, środki medyczne przeciw poceniu
się, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, wyciąg z chmielu
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do celów farmaceutycznych, środki na odciski, pierścienie na odciski
stóp, środki odstraszające insekty dla psów, lotony dla psów, środki
do mycia psów, hydrastyna, hydrastynina, szczepionki, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, insektycydy, środki odstraszające
owady, intymne preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, jalapa (wilec przeczyszczający), jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, sole potasu do celów
medycznych, kalomel, aerozole chłodzące do celów medycznych,
kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki
do celów farmaceutycznych, karbonyl [środek przeciwpasożytniczy],
okłady, katechu do celów farmaceutycznych, guma do żucia do celów leczniczych, lukrecja do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw, środki
przeczyszczające, tran, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecytyna
do celów medycznych, mazidła, środki do oczyszczania powietrza,
lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, mleko słodowe
do celów leczniczych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, napoje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary i nalewki, preparaty medyczne na porost włosów, herbata lecznicza,
woda morska do kąpieli leczniczych, mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, tłuszcz dojarski,
mentol, środki przeciw migrenie, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych, środki do leczenia oparzeń, preparaty do sterylizacji gleby,
preparaty przeciw moczeniu się, środki przeciw zrogowaceniom,
preparaty odświeżające powietrze, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, środki do zwalczania robactwa, moleskin
do celów medycznych, podpaski, majtki higieniczne, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, preparaty przeciw molom, papier
przeciwmolowy, płyny do płukania ust do celów leczniczych, sporysz
do celów farmaceutycznych, myrobalan [kora] do celów farmaceutycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, mleko w proszku dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, odżywcze
suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety dla zwierząt, narkotyki, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, sole sodowe do celów leczniczych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, środki na uspokojenie nerwów, oleje lecznicze, opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], preparaty do organoterapii, tabletki
antyoksydacyjne, papier do okładów gorczycowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, środki
przeciw pasożytom, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych,
peptony do celów farmaceutycznych, proszek perłowy do celów medycznych, pestycydy, mięta do celów farmaceutycznych, podkładki
do palucha koślawego, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów
farmaceutycznych, środki przeciw roślinom zarodnikowym, pomady
do celów medycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, propolis do celów farmaceutycznych, białkowe suplementy dla
zwierząt, proszek perski, kwasja (gorzknia) do celów medycznych,
kwebracho do celów medycznych, trutki na szczury, trociczki do odymiania, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty
do czyszczenia szkieł kontaktowych, apteczki przenośne wyposażone, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, sole trzeźwiące,
olej rycynowy do celów leczniczych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, kolcowój lekarski do celów medycznych, tlen do celów leczniczych, kąpie-
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le tlenowe, kwasy do celów farmaceutycznych, szarpie, środki
nasenne, środki do tępienia ślimaków, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, laseczki siarkowe do dezynfekcji, gorczyca do celów
farmaceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych, okłady
gorczycowe, surowice, leki seroterapeutyczne, sykatywy [środki wysuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, opaski barkowe do celów chirurgicznych, wkładki ochronne
do majtek [artykuły higieniczne], maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, poduszeczki
do karmienia piersią, środki tamujące krwawienia, sulfonamidy [leki],
czopki, ekstrakty tytoniu [owadobójcze], tampony higieniczne, terpentyna do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, woda termalna, tymol do celów farmaceutycznych, preparaty do mycia zwierząt, nalewki do celów leczniczych,
leki wzmacniające, glukoza do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki przeciw szkodnikom, płyny
do przemywania pochwy, wazelina do celów leczniczych, gaza opatrunkowa, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, wata higroskopijna,
środki trawienne do celów farmaceutycznych, preparaty weterynaryjne, środki do mycia bydła, preparaty witaminowe, woda utleniona
do celów medycznych, wata do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, winian potasu do celów farmaceutycznych, kamień winny do celów farmaceutycznych, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, preparaty bizmutu do celów
farmaceutycznych, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych,
gąbka do ran, drzewo cedrowe jako środek odstraszający owady, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, ostrza (maszynki do golenia), narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, przecinaki [narzędzia],
skóry do ostrzenia, szydła, noże do otwierania ostryg, siekiery, toporki,
siekierki, maszynki do strzyżenia brody, przycinacze do drzew, nożyce
ogrodnicze, piły kabłąkowe, wiertła [części narzędzi], świdry, świdry
ręczne [do drewna], oprawki wiertarskie [narzędzia], koła z zapadkami [narzędzia], przedłużacze do korb do gwintowników, wiertła [narzędzia], kosiarki ręczne [narzędzia], wiertarki piersiowe (świdry korbowe), łomy, drągi żelazne, topory ciesielskie [narzędzia], żelazka
do wytłaczania wzorów, prostownice do włosów, dłutka do uszczelniania, sztylety, otwieracze do puszek [nieelektryczne], wiertła, wybijaki, trzpienie, krajarki do jaj, nieelektryczne, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, toporki do lodu,, zestawy do manicure elektryczne,
sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], etui na brzytwy, noże do palet, scyzoryki, pincety, pilniki [narzędzia], polerki do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], tasaki do siekania mięsa [ręczne], frezy
[narzędzia], przybory ręczne do kręcenia włosów, widelce, widły,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, sekatory, narzędzia o napędzie ręcznym do ogrodnictwa, noże do warzyw, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, obudowy do pił ręcznych, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia
włosów, młotki [narzędzia], wiertła ręczne [narzędzia], przyrządy
do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], pompki ręczne, narzędzia
o napędzie ręcznym, grabie [narzędzia], nożyce obrzeżne, ośniki,
noże, żelazka, dłuta żłobkowe [części narzędzi], dłuta wklęsłe [żłobaki], noże myśliwskie, grace, krajarki do sera, nieelektryczne, żelazka
profilowe [formierskie], czerpaki, chochle [narzędzia], cykliny ręczne
[narzędzia], młotki kamieniarskie, narzędzia rolnicze ręczne, piły wyrzynarki, szczypce do skracania knotów [nożyczki], perforatory [narzędzia], dziurkacze [narzędzia], łyżki, maczety, zestawy do manicure,
kielnie, moździerze do tłuczenia i ucierania, szufelki do monet, nawlekacze do igieł, pilniki igłowe, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, cążki do skórek, gilotynki do paznokci [elektryczne lub nieelektrycznej, cążki do obcinania paznokci, dziurkacze
numerujące, dziadki do orzechów, narzędzia do zbierania owoców
ręczne, aparaty do przekłuwania uszu, zestawy do pedicure, łopatki
[ogrodnictwo], ubijaki do gruntu [narzędzia], szczepaki, narzędzia
ręczne do szczepienia drzew, obcęgi, pęsety, szczypce do depilacji,
pistolety [narzędzia ręczne], pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, noże do pizzy, nieelektryczne, przebijaki [narzędzia],
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], żyletki, maszynki do golenia
elektryczne lub nieelektryczne, paski ze skóry do ostrzenia brzytew,
zestawy do golenia, oprawki, tarniki, tarki [narzędzia], wycinarki
do obręczy [narzędzia], gwintownice ramkowe pierścieniowe, kopaczki ręczne [narzędzia], przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy
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do cięcia rur, młotki drewniane [przyrządy ręczne], pilniki płytkowe
do paznokci, s chochle do wina, przyrządy do cięcia, klucze [narzędzia], śrubokręty, szpryce do rozpylania środków owadobójczych,
rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], tłuczki do tłuczenia, sztućce srebrne platerowane, narzędzia do niszczenia chwastów
ręczne, tasaki do warzyw, szczypce do rzęs, szczypce płaskie, ośniki,
urządzenia i przyrządy: nauk fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, alarmy, alarmy dźwiękowe,
dzwonki alarmowe elektryczne, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, alkoholomierze, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, respiratory, inne
niż do sztucznego oddychania, respiratory do filtrowania powietrza,
wyzwalacze migawek [fotografika], urządzenia do wyważania, barometry, baterie elektryczne, przyrządy obserwacyjne, betatrony, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, etui na okulary,
oprawki do okularów, odtwarzacze płyt kompaktowych, kodery magnetyczne, dyski kompaktowe [CD-romy], dyski kompaktowe [audio-wideo], programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy
komputerowe [software ładowalny], programy gier komputerowych,
klawiatury komputerowe, magnesy dekoracyjne, ramki cyfrowe
do zdjęć, dyktafony, dyskietki, napędy dysków do komputera, drukarki komputerowe, odtwarzacze płyt DVD, tablice ogłoszeń elektroniczne, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], elektroniczne
pióra świetlne [ekranopisy], notesy elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, odbiorniki [audio-i wideo], dalmierze [odległościomierze], telekopiarki, lornetki, wyłączniki zdalnie sterowane, urządzenia
telewizyjne, urządzenia telefoniczne, odzież chroniąca przed
ogniem, ubiory chroniące przed ogniem, w filtry do masek do oddychania, filtry [fotografika], ekrany fluoryzujące, aparaty fotograficzne,
ogniwa fotoelektryczne, fotokopiarki, fotometry, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, maszty do anten bezprzewodowych,
sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, galwanometry, u automaty muzyczne
[juke box] uruchamiane monetą, urządzenia do liczenia i sortowania
pieniędzy wskaźniki prędkości, osłony zabezpieczające twarze robotników, odważniki, urządzenia GPS półprzewodniki, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, urządzenia wysokiej częstotliwości, wysokościomierze, hologramy, gwizdki do przywoływania
psów, magnetyczne karty identyfikujące, induktory [wzbudniki,
elektryczność], interfejsy komputerowe [informatyka], urządzenia
jonizujące nie do powietrza i wody, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, odtwarzacze kaset, przyciski do dzwonków,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, okulary, binokle, etui na okulary, oprawki
do okularów, łańcuszki do okularów, sznureczki do okularów, słuchawki na uszy, pokrowce na laptopy, komputery przenośne, komputery, torby do laptopów, lasery nie do celów medycznych, latarnie
magiczne [aparaty projekcyjne], głośniki, szafki na głośniki, czujniki,
wzorniki [przyrządy pomiarowe], przewodniki elektryczne, instalacje
elektryczne, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], znaki nawigacyjne świetlne, diody świecące [LED], szyldy [znaki] świecące, wskaźniki
elektroniczne emitujące światło, urządzenia do fotokopiowania, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, myszy [informatyka], podkładki pod myszy komputerowe, miary, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, wskaźniki ilości, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, pomiarowe naczynia szklane,
przyrządy pomiarowe, łyżki do odmierzania, mikrofony, mikrometry,
mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, telefony przenośne, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy komputerowe], urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
ochraniacze zębów, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia do analizy żywności, sygnały mgłowe niewybuchowe, neony reklamowe, niwelatory, przyrządy niwelacyjne,
komputery przenośne [podręczne], optyczne nośniki danych, kable
optyczne [światłowody], optyczne włókna przewodzące promienie
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świetlne [światłowody], lampy optyczne, soczewki optyczne, dyski
optyczne, szkło optyczne, peryskopy, radio pagery, urządzenia
i przyrządy fizyczne, pipety, planimetry, płyty do akumulatorów
elektrycznych, gramofony, dystrybutory dysków komputerowych!,
plotery [pisaki x-y], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, wagi laboratoryjne [wysokiej dokładności], pryzmaty [optyka], urządzenia
projekcyjne, ekrany projekcyjne, pirometry, radia [aparaty radiowe],
odbiorniki radiowe, radia samochodowe, wykrywacze dymu, probówki, liczydła, kalkulatory, dyski obliczeniowe, tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
kasy rejestrujące, regulatory świateł scenicznych, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, koła ratunkowe, tratwy ratunkowe, wyjścia bezpieczeństwa,
plandeki ratownicze, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, kamizelki
ratunkowe, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], uchwyty do telefonów komórkowych, urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich, używane przy zabezpieczaniu przed
korozją, solomierze, klepsydry [czasomierze], igły gramofonowe,
płyty fonograficzne, tuby do głośników, tablice połączeń, układy scalone, pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], suwmiarki, kompasy okrętowe, szyldy [znaki] mechaniczne, ekrany [fotografika], kaski ochronne, kaski ochronne dla
uprawiania sportu, maski ochronne, zespoły nadawcze [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki [telekomunikacja], okulary przeciwsłoneczne, pamięci komputerowe, spektrografy,
spektroskopy, statywy do aparatów fotograficznych, czytniki kodów
kreskowych, stroboskopy, wizjery do drzwi [judasze], elektryczne
dzwonki do drzwi, o rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki
zabezpieczające przed wypadkami, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia do nauczania, pamięci zewnętrzne
USB, próżniomierze, lampy elektronowe próżniowe [radio], wariometry, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, złączki [elektryczność],
urządzenia do powiększania [fotografika], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], taśmy wideo, kamery wideo,
kasety wideo, magnetowidy, kasety wideo z grami, wagi, urządzenia
i przyrządy do ważenia, urządzenia do ważenia, urządzenia do głosowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, filmy rysunkowe animowane, kompasy [przyrządy
pomiarowe], baterie do oświetlania, cyklotrony, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zlewozmywaki, urządzenia do oczyszczania ścieków, wentylacyjne wyciągi,
osprzęt do palników gazowych, zapalniczki, aparatura do kąpieli
w gorącym powietrzu, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, urządzenia do kąpieli, piec kąpielowy, wanny łazienkowe,
instalacje do kąpieli, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
lampy oświetleniowe, latarki, urządzenia do opalania się, oszczędzacze paliwa, urządzenia do pieczenia chleba, tostery, lampki elektryczne na choinkę, szybkowary elektryczne, instalacje do wytwarzania pary, prasowacze parowe, zasobniki pary, oświetlenie sufitowe,
aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, frytownice elektryczne,
elektryczne ogrzewacze stóp, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, palniki gazowe,
zamrażarki, urządzenia do chłodzenia napojów, żarówki elektryczne,
żarówki oświetleniowe, suszarki do włosów, krany, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenie do ogrzewania akwariów, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, kominki, hydranty, filtry do kawy
elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, palarnie kawy, urządzenia i instalacje do gotowania, parniki, sprzęt kuchenny elektryczny,
piekarniki, świeczniki, żyrandole, kuchenki, lodówki, aparatura
do dezodoryzacji powietrza, podgrzewacze powietrza, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
do chłodzenia powietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, kuchenki
mikrofalowe, piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wyposażenie palenisk, szamotowa wykładzina pieców, lampy olejowe,
grzejniki elektryczne, wieże rafineryjne do destylacji, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, szuflady piecowe, lampy bezpieczeństwa, armatura ciśnieniowa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, grzejniki
do nóg, maszyny do suszenia tytoniu, latarki kieszonkowe, grzejniczki kieszonkowe, toalety [WC], miski klozetowe [WC], sedesy, płuczki
ustępowe, formy do wypiekania wafli, elektryczne, grzejące płyty,
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podgrzewacze wody [aparatura], bojlery, umywalki, kotły do pralni,
instalacje do dystrybucji wody, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, emblematy z metali szlachetnych, agaty, amulety [biżuteria], kotwiczki [zegarmistrzostwo], szpilki
[biżuteria], bransoletki [biżuteria], zegarki na rękę, ozdoby z bursztynu, broszki [biżuteria], popiersia z metali szlachetnych, chronografy
[zegarki], chronometry [zegary o dużej dokładności], chronoskopy,
biżuteria komórkowa, diamenty, drut z metali szlachetnych [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, kamienie szlachetne, zegary i zegarki elektryczne, ozdoby z kości słoniowej, bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo],
posążki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, ozdoby z gagatu, złoto, nieprzetworzone lub kute, nici
ze złota [biżuteria], kamienie półszlachetne, naszyjniki [biżuteria],
ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, iryd, pudełka z metali
szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], spinki do krawatów, szpilki do krawatów, dzieła sztuki z metali szlachetnych, żetony miedziane, stopy
metali szlachetnych, spinki do mankietów, medale, medaliony [biżuteria], monety, kolczyki, oliwin [kamień szlachetny], osm, pallad, perły z ambroidu, koraliki do robienia biżuterii, perły [biżuteria], platyna
[metal], rod, obrączki [biżuteria], ruten, breloczki do kluczy ozdobne,
kasetki na biżuterię [szkatułki], stopery, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], zegarki, zegary, bransoletki do zegarków, obudowy [skrzynki] do zegarów, koperty do zegarków, łańcuszki do zegarków, breloczki [biżuteria], papier, tektura, druki, materiały
fotograficzne, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, torby na śmieci [z papieru lub z tworzyw sztucznych], serwetki papierowe do demakijażu, kalkomanie,
naklejki adresowe, adresarki, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy, atlasy, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], spinacze do banknotów, biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], plany,
ołówki, oprawy do ołówków, grafity do ołówków, temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, bloki listowe [papeteria], broszury, kosze na listy, papier do pisania, broszury, książki, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, artykuły biurowe, zszywki biurowe, diagramy, aktówki [artykuły biurowe], p chorągiewki
papierowe, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], pudełka na farby
[artykuły szkolne], kuwetki na farbę, obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór, piórniki, pióra [artykuły biurowe], suszki do piór, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, figurki [statuetki] z papieru mâché, papier filtracyjny [bibuła], ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], klej rybi [karuk] do papieru lub
do użytku domowego, koperty na butelki z kartonu lub papieru,
ulotki, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, pióra wieczne,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, mapy geograficzne, śpiewniki, globusy ziemskie, kartki z życzeniami, reprodukcje graficzne, igły,
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśma klejąca [materiały piśmienne], tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, podstawki
do długopisów i ołówków, podręczniki [książki], urządzenia ręczne
do etykietowania, zszywacze [artykuły biurowe], hektografy, papier
z miazgi drzewnej, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze],
koperty [artykuły piśmienne], pudła na kapelusze z tektury, filtry
do kawy papierowe, kalendarze, papierowe podstawki pod karafki,
karty indeksowe, mapy, zaczepy do kart indeksowych, rury tekturowe, katalogi, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów biurowych lub do celów domowych, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], notesy podręczne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, kalka maszynowa, uchwyty
do kredy, kulki do piór kulkowych, krzywiki, śliniaki papierowe, materiały do nauczania, kleje do papieru lub do użytku domowego, zakładki do książek, czcionki ze stali, papier świecący, dziurkacze [artykuły biurowe], bibuły, obwoluty na luźne kartki, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania w transporcie], szczotki [pędzle] malarskie, płótno do malarstwa, palety dla malarzy, karty muzyczne z życzeniami, notatniki [notesy], spinacze do papieru, numeratory, oleodruki, segregatory
[artykuły biurowe], materiały piśmienne, taśmy lub karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy papierowe, papier
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w arkuszach [artykuły piśmienne], materiały filtracyjne papierowe
[bibuła], ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, papier
mâché, osłony na doniczki z papieru, noże do papieru [artykuły biurowe], kokardy papierowe, serwetki papierowe, chusteczki do nosa
[papierowe], torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, karton, pastele [kredki], wzory do kalkowania, kalka płócienna, kalka techniczna, papier pergaminowy, pieczęcie [stemple], afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, papierowe maty na siedzenia, portrety, karty
pocztowe, prospekty, wyroby przeznaczone do wymazywania, gumki do ścierania, skrobaki wymazujące biurowe, tarcze wymazujące,
księgi główne [książki], okładki na paszporty, rozaria domowe, okólniki, indeksy, skorowidze, pojemniki na śmietanę papierowe, karty
do kolekcjonowania, inne niż do gier, szablony [artykuły piśmienne],
pudełka kartonowe lub papierowe, okładki na czeki, rysiki, szyldy
z papieru lub z kartonu, emblematy, pieczęcie papierowe, kreda krawiecka, przebitki [materiały piśmienne], wykroje do szycia, wykroje
do wykonywania odzieży, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, stalówki, stalówki ze złota, przyrządy do pisania, zeszyty, kreda do pisania, przybory do pisania, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], szczotki [pędzle] do pisania, bloki
do pisania, drukowane publikacje, płyty matrycowe, wzorce pisma
do kopiowania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], stemple [pieczątki], papier srebrny, pióra ze stali, ramki do fotografii, skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych lub do użytku domowego, steatyt [kreda krawiecka],
stemple do pieczętowania, uchwyty do stempli, pieczęci, kasetki
na stemple [pieczątki], wzory do haftowania, atrament, wkłady atramentowe do piór, obrusy papierowe, papier toaletowy, drukarskie
zestawy przenośne [artykuły biurowej, tusz [atrament], urządzenia
biurowe do stemplowania kopert, serwety na stół papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
wyroby z kartonu, papier pakowy, powielacze, urządzenia i maszyny
do powielania, ekierki, aparaty do wykonywania winiet, tablice szkolne, wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], materiały
do rysowania, bloki rysunkowe, przyrządy do rysowania, ołówki węglowe, wydruki graficzne, wskaźniki do pokazywania szczegółów
na mapie, nieelektryczne, rozkłady drukowane, czasopisma [periodyki], czasopisma [periodyki], gazety, niszczarki dokumentów
do użytku biurowego, klamry, zaciski do papieru, cyfry [czcionki drukarskie], opaski papierowe na cygara, cyrkle kreślarskie, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole (duże), laski, aktówki, teczki, nosidełka dla dzieci,
temblaki do noszenia niemowląt, torby plażowe, czekany, trzosy, torby turystyczne, ircha, inna niż do czyszczenia, kozia skóra, torby
na zakupy, pokrowce na sprężyny [skórzanej, narzuty ze skór [futer],
worki na obrok, portmonetki, walizeczki, walizy, rączki walizek, torebki, szkielety do torebek, skóra bydlęca, wyprawione skóry, portfele na karty wizytowe, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, nosidełka
do noszenia niemowląt, paski pod brodę skórzane, torby na ubranie
[podróżne], kuferki na kosmetyki [przenośne], skóra surowa lub półprzetworzona, nici ze skóry, imitacje skóry, skórzane smycze, skóra
wtórna, rzemienie [rymarstwo], skórzane pasy, skórzane sznurówki,
zawory, wentyle ze skóry, wojskowe paski, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, okładziny do mebli [skórzanej, moleskin [imitacja
skóry], teczki na nuty, parasole, rączki do parasoli, kufry podróżne,
kufry bagażowe, komplety podróżne [wyroby skórzane], kufry podróżne, krupony [części skór], plecaki, torby alpinistyczne, wyroby
rymarskie, pokrowce na parasole, kije do parasoli, rzemyki do łyżew,
etui na klucze, teczki szkolne, przeciwsłoneczne parasole, sportowe
torby, torby do laptopów, torby na kółkach, opakowania ze skóry, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, jelita do wyrobu wędlin,
meble, lustra, ramki obrazów, półki magazynowe, szafki na akta, boje
cumownicze niemetalowe, z bambus, zasłony bambusowe, ławy
[meble], kadzie niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, podpory pod książki, półki biblioteczne, kredensy, barki ruchome [meble], meble biurowe, oprawy do szczotek, popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych,
czopy niemetalowe, kołki do ścian niemetalowe, kość słoniowa, surowiec lub półprodukt, półki meblowe, wachlarze nieelektryczne,
drzewce flagowe, zamki niemetalowe do pojazdów, klepka bednar-
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ska, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, krany niemetalowe
do beczek, osprzęt niemetalowy do okien, posążki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, kosze rybackie, kapsle do butelek niemetalowe, stojaki do butelek, korki do butelek, opakowania drewniane do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, palety załadunkowe, niemetalowe, wolnostojące
przepierzenia [meble], stojaki na paszę, haczyki niemetalowe
na odzież, haki do zasłon, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, rolki do zasłon, plecionki ze słomy, zasłony z plecionek
drewnianych [meble], serwantki, stojaki na broń, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], szafki na ręczniki [meble], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
wewnętrzne okienne, kanapy, wykończeniowe elementy plastikowe
do mebli, stoliki ruchome pod komputery, kartoteki [meble], skrzynie
[paki] niemetalowe, chodziki dla dzieci, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, wieszaki
na ubrania, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, manekiny,
wieszaki stojące na odzież [stojaki], pokrętła niemetalowe, komody,
jaśki [poduszki], zagłówki, wałki, zagłówki [meble], koral, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, kojce dla dzieci,
pulpity [meble], podkładki nadmuchiwane powietrzem, nie do celów leczniczych, materace nadmuchiwane powietrzem, nie do celów
leczniczych, materace, maty do kojców dziecięcych, pianka morska,
rękojeści niemetalowe noży, meble, meble metalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, drzwi do mebli, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, dekoracje przestawne, zasłony dekoracyjne
z koralików, macica perłowa, surowiec lub półprodukt, wywieszki
[tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, fotele,
kształtki na ramy obrazów, sznury do podwiązywania zasłon, ramki
drewniane do uli, listwy do ram obrazów, stanowiska maszyn liczących, regały [meble], półki do kartotek [meble], kozły do piłowania,
osprzęt niemetalowy do trumien, trumny, zawiasy niemetalowe, stoiska wystawowe, podnóżki [taborety], leżaki, szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, stojaki na parasole, śpiwory kempingowe, stoliki pod maszyny do pisania, sekretery, pulpity, szuflady, meble szkolne, pokrowce na odzież [do wieszania], pojemniki pływające, niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, wózki meblowe, siedzenia
metalowe, sofy, kanapy [otomany], podpórki do roślin, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, lustra, tafle szklane na lustra,
skrzynki na zabawki, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, materace sprężynowe do łóżek, maty wyjmowane do zlewów, czopy
niemetalowe, postumenty pod doniczki na kwiaty, żerdzie niemetalowe, posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stopnie [schodki] niemetalowe, krzesła, tace niemetalowe, pojemniki
niemetalowe na paliwa płynne, kosze piekarskie, stoły, stoły metalowe, blaty stołów, toaletki [meble], szkło srebrzone [lustra], gabloty
[meble], kółka do zasłon, szyny do zasłon, karnisze do zasłon, figurki
z wosku, przewijaki, maty do przewijania niemowląt, kolebki, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, przykrycia na akwaria, kosze
na śmieci, przyrządy do demakijażu, odkurzacze nieelektryczne,
urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, przesiewacze popiołu [przybory gospodarstwa domowego], szczoteczki
do brwi, wanienki dla niemowląt przenośne, podgrzewacze butelek
dla niemowląt nieelektryczne, maty do pieczenia, odpady bawełny
do czyszczenia, kubki, miednice, zraszacze, miotły, kufle do piwa,
podpórki i uchwyty do kwiatów [układanie, rozmieszczanie kwiatów], zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, doniczki okienne,
doniczki na kwiaty, ścierki do mycia podłóg, szczotki do szorowania,
pudełka na słodycze, włosie do produkcji szczotek, patelnie, szpilki
kuchenne metalowe, końcówki wylotowe, sitka do konewek, deski
do krojenia chleba, pojemniki na chleb, kosze na chleb, deski do prasowania, podstawki pod żelazka do prasowania, szczotki, szczotki
do szkła lamp, szczotki do misek klozetowych, materiały do wytwarzania pędzli, szczotki, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła,
maselniczki, klosze do przykrywania masła, ircha do czyszczenia,
porcelana chińska [bibeloty], garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, zamknięcia pokrywek do garnków, urządzenia do dezynfekcji, do użytku osobistego, kieliszki do jajek, kubły, gąsiory szklane,
wiaderka do lodu, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn,
grzebienie elektryczne, szkło emaliowane, flaszeczki, zestawy do oli-
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wy i octu, pałeczki [sprzęt kuchenny], pułapki na myszy, bidony, figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, cedzaki [przybory gospodarstwa domowego], buteleczki, butelki, otwieracze do butelek,
packi na muchy, foremki do lodu, formy, foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, żłoby dla zwierząt, rękawice ogrodnicze,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, obrączki dla drobiu, półmiski do jarzyn, zestawy do przypraw, polewaczki, dziobki
naczyń, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, butle szklane [pojemniki], balony szklane [pojemniki], pudełka szklane, szkło [naczynia], szkło sproszkowane do dekoracji,
szklane kapsle, wyroby szklane malowane, grille [kuchenne], elementy podtrzymujące ruszt, przepychaczki do czyszczenia odpływu,
urządzenia do rozciągania rękawiczek, serwetniki, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, rękawice do prac domowych, prasy
do spodni, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
łapki na insekty, zbiorniki termoizolacyjne, termosy, termosy do napojów, termoizolowane pojemniki na żywność, stoliki [tace], dzbanki
do kawy, nieelektryczne, młynki do kawy, ręczne, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne, serwisy do kawy, kufle, szczotki do rozsmarowywania smoły, grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych
zębach, etui na grzebienie, dzbanki, karafki, podkładki na stół pod
naczynia nie z papieru i nie z tkanin, klosze do przykrywania sera,
rondle, słoiki na herbatniki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, gasidła do świec, elementy napinające do odzieży, prasy
do czosnku [sprzęt kuchenny], haczyki do zapinania guzików, formy,
foremki do ciast [przybory kuchenne], menażki, kotły, garnki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, kosze do użytku domowego,
butle, korkociągi, przybory kosmetyczne, urządzenia do nadawania
kształtu krawatom, kryształ [wyroby szklane], formy do ciastek, pojemniki kuchenne, przybory kuchenne, garnki kuchenne [komplety],
butelki chłodnicze, torby izotermiczne, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, pojemniki na kleje, świeczniki, komplety do likieru, osłony na doniczki nie z papieru, koziołki pod noże na stół,
mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], ściereczki do wycierania kurzu,
mopy, młynki do użytku domowego ręczne, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, nocniki, szczoteczki do paznokci, sztuczne jajka,
ręczne urządzenia do wytwarzania makaronu, pucharki na owoce,
szkło opałowe, szkło mleczne, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników papierowych, kosze na papier, talerze
papierowe, rozpylacze do perfum, froterki do parkietów nieelektryczne, młynki do pieprzu, ręczne, pieprzniczki, szczotki dla koni,
koszyki piknikowe z naczyniami, foremki do wycinania ciasteczek,
polerowanie urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania,
do celów domowych, rękawice do polerowania, skóra do polerowania, materiały do polerowania [nabłyszczania], z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, porcelana, pudełka na kanapki, puderniczki,
puszek do pudru, ręczne narzędzia do czyszczenia, waciki czyszczące, szmatki do czyszczenia, pakuły czyszczące, szklane włókno krzemowe, inne niż do celów włókienniczych, krzemionka roztopiona
[produkt półprzetworzony], inna niż dla budownictwa, spryskiwacze, pędzle do golenia, oprawki do pędzli do golenia, pułapki
na szczury, rozpylacze perfum, pochłaniacze dymu do użytku domowego, tarki [sprzęt kuchenny], trzepaczki nieelektryczne, łyżki
do mieszania [przybory kuchenne], mieszadełka do koktajli, salaterki, solniczki, łopatki [sprzęt kuchenny], szczotki do czyszczenia pojemników, miski, łopatki [sztućce], zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchennych, szyldy z porcelany lub
ze szkła, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, deski
do krojenia do kuchni, szybkowary nieelektryczne, łyżki wazowe, łyżki do butów, szczotki do obuwia, przyrządy do woskowania i polerowania butów, nieelektryczne, kopyta szewskie, przykrywki do dań
(potraw), naczynia, stojaki stołowe na gorące potrawy, gąbki do celów domowych, uchwyty toaletowe na gąbki, szczecina świńska,
rondelki, tygielki, mydelniczki, naczynia na mydło, dozowniki mydła,
sita [przybory gospodarstwa domowego], tace obrotowe, kółka
na serwetki, cedzaki, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], syfony do wody gazowanej, skarbonki, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, okładki, uchwyty na karty
menu, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, dysze do węży
zraszających, szczotki do mycia naczyń, stalowe wiórki do czyszczenia, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], statuetki z porcelany, ceramiki,
gliny lub szkła, ściereczki do wycierania kurzu, szczotki z piór do wycierania kurzu, naczynia stołowe, prawidła do butów, prawidła
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do butów z cholewami, wiadra płócienne, kuwety [pojemniki na nieczystości dla zwierząt], zgrzebła, wazy do zup, tace do użytku domowego papierowe, tace do użytku domowego, patery, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy [zastawy stołowe], filiżanki,
sitka do zaparzania herbaty, pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, przykrycia na czajniczek, serwisy do herbaty, sitka do herbaty, nóż
piekarniczy, wałki do ciasta domowe, talerze, szczotka mechaniczna,
trzepaczki do dywanów [nie będące maszynami], szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], grzebienie dla zwierząt, szufelki lub urządzenia
do zbierania okruszyn ze stołu, przybory toaletowe, kosmetyczki
na przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki papieru toaletowego, gąbki toaletowe, pokrywki do garnków, garnki,
wyroby garncarskie, łopatki do ciast, nieelektryczne lodówki turystyczne, poidła, klatki dla zwierząt domowych, lejki, szklanki do napojów, kieliszki, słomki do picia, rożki do picia, koryta, pokrowce
na deski do prasowania, spodki, urny, wazony, wanienki dla ptaków,
klatki dla ptaków, obrączki dla ptaków, gofrownice do ciast, nieelektryczne, deski pralnicze, klamerki do mocowania bielizny na sznurze,
stojaki do suszenia prania, suszarki do bielizny, balie, imbryki nieelektryczne, talerze jednorazowego użytku, pipety [do degustacji win],
wyżymaczki do mopów, odpady wełniane do czyszczenia, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, miksery domowe nieelektryczne, akwaria, terraria domowe [uprawa roślin], terraria domowe,
cukiernice, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżko, obrusy,
serwetki tekstylne do demakijażu, bielizna kąpielowa, sztandary, narzuty na łóżko, papierowe narzuty na łóżka, bielizna pościelowa, pościel, pokrowce na poduszki, brokaty, tkanina z kordonku, szewiot
[tkanina], tkaniny bawełniane, krepon, adamaszek, wsypa [bielizna
pościelowa], drogiet [tkaniny], zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki, drelichy, flagi [niepapierowe], kołderki do przykrywania nóg, tekstylne materiały do filtrowania, filc, tkaniny lniane, flanela [tkanina], ratyna [tkanina], podszewki [tkaniny], tkaniny płócienne na buty, zasłony z surowców
włókienniczych lub tworzyw sztucznych, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, gaza [tkanina], flanela sanitarna, tkaniny do celów
włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, włosianka [materiał na worki], płótno klejowe, inne niż do materiałów piśmiennych, trykot [materiał], płótno konopne, tkaniny konopne, bielizna domowa, podszewki do kapeluszy, drukowane
tkaniny perkalowe, wsypy [pokrowce na materace], dżersej [materiał], materiały z juty, płótna do gobelinów i haftów, podstawki pod
kieliszki [z tkanin], płótna do sera, kaliko [perkal], poszewki na poduszki, poszewki, krepa [tkanina], tkaniny ze sztucznego jedwabiu,
tkaniny imitujące skóry zwierzęce, całuny, marabut [materiał], pokrycie na materace, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny
obiciowe, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, moleskin
[tkanina], moskitiery, obrusy na stół [niepapierowe], kotary na drzwi
[zasłony], tkaniny z ramii, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], pledy
podróżne, aksamit, firanki, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], pokrowce ochronne na meble, jedwab [tkanina], pledy, materiały tekstylne, etykiety z materiału, dzianina, tafta [tkanina], tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki
tekstylne, tkanina do obuwia, tkaniny, chusteczki do nosa [tekstylne],
obrusy stołowe [niepapierowe], serwetki tekstylne, ściereczki niepapierowe, serwety na stół niepapierowe, pokrowce na deski toaletowe
[tkaniny], płótno, prześcieradła [tkaniny], tiul, materiały tekstylne nietkane, ceraty [obrusy], obicia ścienne z materiałów tekstylnych, materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, rękawice toaletowe,
tkaniny elastyczne, materiały lepkie przyklejane na gorąco, tkaniny
pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane,
zefir [tkanina], odzież, obuwie, nakrycia głowy, obcasy, napletki, zapiętki do obuwia, garnitury, majtki dziecięce, wyprawka dziecięca
[ubrania], stroje kąpielowe, kąpielówki, płaszcze kąpielowe, czepki
kąpielowe, sandały kąpielowe, pantofle kąpielowe, bandany na szyję, berety, getry, odzież z imitacji skóry, odzież dla automobilistów,
odzież, odzież papierowa, daszki [nakrycia głowy], boa na szyję, trykoty [ubrania], biustonosze, ornaty, sukienki, czepki kąpielowe, podszewki [elementy ubrań], poszetki, stroje na maskaradę, rękawiczki
z jednym palcem, kamizelki dla rybaków, obuwie piłkarskie, ogrzewacze stóp nieelektryczne, gabardyna [ubrania], kalosze, getry, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], antypoślizgowe przybory
do obuwia, paski [odzież], odzież gimnastyczna, obuwie gimnastyczne, półbuty, chusty, rękawiczki [odzież], halki [bielizna], karczki koszul, koszule, napierśniki, plastrony [koszule], drewniaki, spodnie, ta-
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śmy do getrów, pod stopy, szelki, pasy do pończoch [bielizna],
kapelusze, szkielety do kapeluszy, kurtki [odzież], dżerseje [ubrania],
żakiety pikowane [ubrania], gorsety [bielizna], kaptury [odzież], podszewki gotowe [część garderoby], kieszenie do odzieży, odzież gotowa, nakrycia głowy, staniki, gorsety [bielizna], kołnierzyki, kołnierzyki
przypinane, krawaty, fulary [ozdobne krawaty], koszule z krótkimi
rękawami, śliniaki niepapierowe, odzież ze skóry, legginsy, bielizna,
mankiety [ubranie], prochowce, pelisy, mantyle [szale hiszpanek],
gorsety, mitry [nakrycia głowy], szlafroki, mufki [odzież], czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, okrycia wierzchnie [odzież], nauszniki [odzież], kombinezony [odzież], pantofle domowe, kapelusze papierowe [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, peleryny, futra [odzież], halki, półhalki, poncza, swetry, piżamy, odzież dla kolarzy, obwódki do obuwia, odzież wodoodporna,
spódnice, sandały, sari, sarongi, ochraniacze kołnierzy, szarfy
[do ubrania], maski na oczy do spania, woalki [odzież], berety, kwefy
[odzież], bryczesy [spodnie], buty sznurowane, okucia metalowe
do obuwia, buty, podeszwy butów, cholewki do obuwia, czubki
do butów, obuwie, bluzy, fartuchy [odzież], potniki, rękawice narciarskie, buty narciarskie, spódnico-spodenki tenisowe, slipy, skarpetki,
podwiązki do skarpetek, buty sportowe, obuwie sportowe, boty,
cholewki do butów, nakrycia głowy [odzież], espadryle, szale, etole
[futra], korki do butów piłkarskich, stroje plażowe, obuwie plażowe,
podwiązki, pończochy, pończochy wchłaniające pot, napletki
do pończoch, podwiązki do pończoch, rajtuzy, swetry, T-shirty, togi,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, dzianina [odzież], koszulka gimnastyczna, palta, mundury, bielizna wchłaniająca pot,
majtki, kombinezony dla narciarzy wodnych, kamizelki, wyroby pończosznicze, cylindry [kapelusze], koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, emblematy nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, aplikacje [pasmanteria],
naramienniki, opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, taśmy elastyczne, wstążki [artykuły pasmanteryjnej, sznury do odzieży,
sznurki lamówkowe, wstawki do ubrań (skrawki), broszki [dodatki
ubraniowe], kordonek [pasmanteria], łaty przyklejane na gorąco
do dekoracji artykułów tekstylnych) [artykuły pasmanteryjne], napy,
brody sztuczne, sztuczne wąsy, taśmy do zasłon, pióra [dodatki
do ubrań], ozdoby [hafty], naparstki do szycia, fiszbiny do gorsetów,
łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych,
lamety [ozdoby odzieży], frędzle, girlandy sztuczne, blaszki z miki,
hafty złote, zapięcia do pasków, wstążki do włosów, czepki do farbowania włosów, wsuwki do włosów, szpilki do włosów, siatki na włosy,
kokardy do włosów, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, włosy
do przedłużania, treski z włosów, haftki [artykuły pasmanteryjne],
igły ściągające (łączące), klipsy do spodni dla kolarzy, zapięcia do szelek, ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, falbanki koronkowe, lamówki do ubrań, dziurki, pętelki do odzieży, falbany
do odzieży, zapięcia do ubrań, falbany do spódnic, haczyki i taśmy
samoprzyczepne, guziki, haczyki, zaczepy do kilimów, wkładki
sztywne do kołnierzyków, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne
kwiaty, owoce sztuczne, sztuczne rośliny, artykuły pasmanteryjne,
szelki do prowadzenia dzieci, lokówki, inne niż przyrządy ręczne, papiloty, ludzkie włosy, etui na igły, pudełka na igły, poduszeczki
do igieł, igły, igły do czesarek wełny, pudełka na przybory do szycia,
igły do szycia, obrębki sztuczne, szpilki do kręcenia włosów, błyskotki do ubrań, koraliki, inne niż do robienia biżuterii, peruki, sztuczne
włosy, pikoty [koronka], koronkowe ozdoby, wstęgi do dekorowania,
pompony, suwaki, zamki błyskawiczne do toreb, rozetki [artykuły pasmanteryjne], igły rymarskie, sznury do obszywania ubrań, czółenka
do wyrobu sieci rybackich, haftki do gorsetów, zapięcia do bluzek,
sprzączki do ubrań, nawłóczka, sznurowadła do butów, haczyki
do obuwia, igły szewskie, dziurki przy butach, sprzączki do obuwia,
zapięcia do obuwia, ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, naramienniki (poduszki), hafty srebrne, szpulki do przechowywania
muliny lub wełny [nie będące częściami maszyn], numery startowe,
poduszeczki do szpilek, szpilki, inne niż biżuteria, hafty, szydełka
do haftowania, grzybki do cerowania, igły do cerowania, strusie pióra [dodatki ubraniowe], druty do robót dziewiarskich, tupety, peruczki, galony, chwosty [pasmanteria], pióra ptasie [dodatki do ubrań], litery do znakowania bielizny, monogramy do znakowania bielizny,
cyfry do znakowania bielizny, koronki wełniane, dywany, chodniki
(kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania
podłóg, draperie (nietekstylne), dywaniki samochodowe, maty łazienkowe [dywaniki], wykładziny podłogowe winylowe, wykładziny
podłogowe, wycieraczki [słomianki], maty antypoślizgowe, darń
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sztuczna, linoleum, maty, tapety, maty z trzciny, wykładziny podłogowe izolujące, tapety tekstylne, maty gimnastyczne, dywaniki, tapety [draperie], nietekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, haczyki wędkarskie,
żyłki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, wędki, linki, żyłki wędkarskie, grzechotki, rękawice baseballowe, gry konstrukcyjne, klocki [zabawki], okładziny do stołów bilardowych, kręgle, kreda do kijów bilardowych, kule bilardowe, kije bilardowe, stoły bilardowe, stoły
bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, karty do bingo,
spławiki [sprzęt wędkarski], deski do pływania, przyrządy gimnastyczne, łuki do strzelania, przybory do łuków do strzelania, rękawice
bokserskie, gry planszowe, ozdoby choinkowe, stojaki do choinek,
warcaby [gry], plansze do gry w warcaby, naciągi do rakiet, przyrządy
do reperacji darni [akcesoria golfowe], gra w domino, latawce, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, buty łyżwiarskie, łyżwy,
elektroniczne tarcze, ochraniacze łokci [artykuły sportowe], ekspandery, rowery treningowe stacjonarne, modele pojazdów przeskalowane, pistolety do paintballa [artykuły sportowe], maski zabawkowe,
rękawice do szermierki, maski szermiercze, broń do szermierki, lotki
[gry], samochody sterowane radiem [zabawki], gry automatyczne
lub na żetony, automaty do gier hazardowych, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, urządzenia do gry, aparatura do sztuk magicznych, gry
towarzyskie (salonowe), pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], paralotnie, dzwonki na choinkę, rękawice golfowe, kije
golfowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, przyrządy do gimnastyki, rękawice do gier, lotnie, hantle, kusze [artykuły sportowe],
kije hokejowe, podkowy do zabawy, żetony do gier hazardowych,
żetony do gier, kalejdoskopy, karty do gry, karuzele, kręgle [gry],
uchwyty do świeczek choinkowych, podbieraki dla wędkarzy, uprząż
wspinaczkowa, cukierki-petardy, nakolanniki [artykuły sportowe],
konfetti, bąki [zabawki], torby na sprzęt do krykieta, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, końcówki do kijów bilardowych, balony do zabawy, dętki do piłek do gry, pneumatyczne pistolety [zabawki], mahjongs, kukiełki, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli,
maszty do desek windsurfingowych, zabawki ruchome, przeskalowane zestawy modeli [zabawki], amunicja do broni do gry w paintballa [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], pachinko, papierowe czapeczki na przyjęcia, piniaty, pistolety [zabawki], zabawki
wypchane, pluszowe zabawki, pierścienie do rzucania [gry], worki
treningowe, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, lalki,
łóżka dla lalek, butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, ubranka
dla lalek, pokoiki dla lalek, puzzle, smycze do desek surfingowych,
ringo, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, hulajnogi [zabawki],
rolki, łyżworolki, koła do ruletki, zdrapki do gier loteryjnych, naciągi
do rakiet (syntetyczne), szachownice, szachy [gra], konie na biegunach [zabawki], kotyliony na imprezy, tańce [zabawki na przyjęcia,
bibeloty], żarty [atrapy], nagolenniki [artykuły sportowe], tarcze
strzelnicze, rękawice [akcesoria do gier], sanki [artykuły sportowe],
łyżwy, siatki na motyle, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, rakiety śnieżne, ochraniacze [części strojów sportowych], baseny kąpielowe [zabawki], deski do pływania, płetwy do pływania, rękawki
do pływania, pasy do pływania, kapoki do pływania, skóra focza [pokrycia na narty], bańki mydlane [zabawki], deskorolki, pokrycie ślizgów nart, wiązania do nart, narty, krawędzie nart, skrobaczki
do nart, wosk do nart, deski snowboardowe, torby na narty i deski
surfingowe, automaty [automaty do gier], piłki do gier, gry, kule
do gry, kulki do gry, stoły do piłkarzyków, kości do gry, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, pojazdy [zabawki], kije do gier, tyczki
do uprawiania skoku o tyczce, bloki startowe [artykuły sportowe],
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], katapulty [artykuły sportowe], kontrolery do konsoli gier, deski windsurfingowe,
deski surfingowe, narty surfingowe, pałeczki sztafetowe, ekrany maskujące [artykuły sportowe], misie pluszowe, aparaty do wyrzucania
piłek tenisowych, siatki tenisowe, maski teatralne, suspendery, stoły
do tenisa stołowego, rzutki strzelnicze [tarcze], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, trik-trak [gra], automaty do gier
wideo, narty wodne, choinki z materiałów syntetycznych, huśtawki,
kubki na kości do gry, rzutki, strzałki [gra], dyski sportowe, latające
krążki [zabawki], kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ajvar [pasta warzywna], mleko albuminowe, wyciągi
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z wodorostów do celów spożywczych, alginiany do celów spożywczych, koktajle jajeczne bezalkoholowe, przecier jabłkowy, ostrygi
nieżywe, kaszanka, fasolka konserwowa, rosół, zawierające tłuszcz
pasty do kanapek, masło, krem na bazie masła, daktyle, zsiadłe mleko, jaja, żółtka jajek, jaja w proszku, białko do celów kulinarnych, białka jajek, groszek konserwowy, masło arachidowe, orzeszki arachidowe preparowane, korniszony, czipsy odtłuszczone, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, ryby solone, ryby konserwowane,
ryby nieżywe, filety rybne, żywność przygotowywana z ryb, konserwy rybne, klej rybi do środków spożywczych, potrawy z ryb dla ludzi,
przeciery rybne, przetworzona ikra rybia, mięso, mięso konserwowane, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, konserwy
mięsne, mięso solone, chipsy owocowe, owoce konserwowane w alkoholu, galaretki owocowe, miąższ owoców, przekąski na bazie owoców, galaretki jadalne, krewetki różowe [nieżywe], drób, nieżywy,
żelatyna, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, opiekane wodorosty, śledzie, homary nieżywe, dżem imbirowy,
jogurt, zupy jarzynowe (przetwory), masło kakaowe, flaki, owoce lukrowane, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, ser, kawior, kefir [napój mleczny], hummus [pasta
z ciecierzycy], kimchi [danie z kiszonych warzyw], szpik kostny zwierzęcy jadalny, olej kostny, jadalny, masło kokosowe [olej kokosowy],
tłuszcz kokosowy, wiórki kokosowe, olej kokosowy, kompoty, mleko
skondensowane, dżemy, czosnek konserwowy, zupy, raki, nieżywe,
krokiety, skorupiaki, nieżywe, kumys [napój mleczny], podpuszczka,
łosoś, langusty, nieżywe, wątroba, pasztet z wątróbki, olej z siemienia lnianego spożywczy, lecytyna spożywcza, soczewica konserwowana [warzywa], olej kukurydziany, migdały mielone, margaryna,
marmolada, mleko, enzymy mlekowe do celów spożywczych, napoje
mleczne z przewagą mleka, mleczne produkty, koktajle mleczne, serwatka, małże jadalne nieżywe, orzechy preparowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, owoce w puszkach,
sałatki owocowe, oleje jadalne, oliwki konserwowane, olej z oliwek
jadalny, olej z orzechów palmowych [żywność], olej palmowy jadalny, pektyna do celów spożywczych, soki roślinne do gotowania, piccalilli, pikle, grzyby konserwowane, pyłki kwiatowe jako żywność, sos
żurawinowy [kompot], protokwasza [kwaśne mleko], olej rzepakowy
jadalny, riażenka [sfermentowane gotowane mleko], rodzynki, śmietana [produkty mleczarskie], nasiona spożywcze, anchois, sardynki,
kapusta kwaszona, skórki owocowe, małże (mięczaki) nieżywe, szynka, bita śmietana, jaja ślimacze [jadalne], wieprzowina, smalec, strzykwy nieżywe, poczwarki jedwabnika jadalne, olej sezamowy, tahini
[pasta z ziarna sezamowego], krewetki [nieżywe], śmietana kwaśna,
soja konserwowana spożywcza, mleko sojowe [namiastka mleka],
pestki słonecznika, olej słonecznikowy do celów spożywczych, bekon, tłuszcze jadalne, łój spożywczy, składniki do sporządzania zup,
tuńczyk, tofu, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, trufle konserwowane, małże [nieżywe], aloes spożywczy,
gniazda ptaków jadalne, dziczyzna, nieżywa, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, wędliny, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana [warzywa], kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
wodorosty [przyprawy], anyż, aromaty do napojów, inne niż oleje
esencyjne, aromaty, inne niż oleje esencyjne, mąka pszenna, aromaty do ciast, inne niż oleje esencyjne, proszek do pieczenia, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, ocet piwny, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, środki wiążące do lodów
spożywczych, mączka z roślin strączkowych, słodycze [cukierki], bułeczki słodkie, chleb, chleb bezdrożdżowy, kanapki, herbatniki petit-beurre, cheeseburgery, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry,
gęsty sos], kuskus [kasza], curry [przyprawa], słodkie sosy do deserów
na bazie mleka i żółtek (custard), musy deserowe, lody, herbata mrożona, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, esencje
do artykułów żywnościowych, ocet, wermiszel, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso zapiekane
w cieście, mięsne sosy, pomadki [cukierki], musy owocowe [sosy],
sajgonki, mleczko pszczele, galaretki owocowe [słodycze], kukurydzianka/mamałyga [potrawa na wodzie lub mleku], jęczmień łuskany, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, napoje na bazie herbaty,
chipsy [produkty zbożowe], preparaty zbożowe, batoniki zbożowe,
przekąski zbożowe, przyprawy, goździki [przyprawa], glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kasza
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manna, kasze spożywcze, owies gnieciony, płatki owsiane, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, owies łuskany, chałwa, drożdże, miód, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze],
kawa, substytuty kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, kakao, napoje na bazie kakao, cukierki, kapary, karmelki [cukierki], mąka ziemniaczana do celów spożywczych, guma do żucia, biszkopty, keczup, sól kuchenna, sól
do konserwowania żywności, krakersy, napary, inne niż do celów
leczniczych, ciasta, lukier do ciast, zioła konserwowane [przyprawy],
ciasto w proszku, paszteciki, lód, kurkuma do żywności, lukrecja [cukiernictwo], batony lukrecjowe [cukiernictwo], nasiona lnu do celów
spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza palona, płatki
kukurydziane, grysik kukurydziany, mąka kukurydziana, makaron
rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], słodziki/maltoza, słód do celów spożywczych, herbatniki słodowe, ekstrakt słodowy do celów
spożywczych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, marynaty,
marcepan, pasta migdałowa, majonezy, woda morska do gotowania,
mąka, potrawy na bazie mąki, melasa, syrop cukrowy do celów spożywczych, kleik spożywczy na bazie mleka, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem,
glazury do szynki, produkty z mąki mielonej, gałka muszkatołowa,
muesli, produkty spożywcze na bazie owsa, gotowe potrawy oparte
na kluskach, kluski, cukier palmowy, bułka tarta, sosy do makaronu,
paszteciki, placki, słodycze do ssania, pesto, ptifurki [ciasteczka], naleśniki, pieprz, piernik, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki
miętowe, pieprz [przyprawy], pizze, propolis, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, puddingi, kukurydza prażona [popcorn], tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp.), pierożki (ravioli), ryż, ciastka ryżowe, przekąski ryżowe, relish [sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw], lód naturalny lub sztuczny, kawa nie palona, szafran [przyprawa], sago, preparaty usztywniające do bitej śmietany, sosy sałatkowe, drożdże, zaczyn, czekolada, napoje na bazie czekolady, musy
czekoladowe, ziele angielskie, sól selerowa, bułki, musztarda, mąka
gorczycowa, pasta z soi [przyprawy], mąka sojowa, sos sojowy, sorbety [lody], sosy [przyprawy], spaghetti, lody, lody spożywcze
w proszku, soda spożywcza, skrobia do celów spożywczych, anyż
gwiaździsty, sushi, słodziki naturalne, tabule [sałatka z kuskus], tako,
tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, herbata, ciasto [masa
do pieczenia], enzymy do ciast, makarony, sosy pomidorowe, tarty
(z owocami), tortille, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut
wanilii], gofry, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zagęszczacze do kiełbasy, przyprawy, preparaty aromatyczne do żywności, cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], gluten jako artykuł spożywczy, cukier, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, słodycze, suchary,
przygotowane do spożycia potrawy, ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, algarobilla [pasza dla zwierząt], algi
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, aloes [roślina], piasek aromatyczny
dla zwierząt domowych [ściółka], ostrygi żywe, drzewa [rośliny], kora
surowa, pnie drzew, jagody [owoce], cebulki kwiatowe, rośliny strączkowe świeże, pokrzywy, jaja do wylęgania, cykoria [sałata], groch
świeży, orzeszki arachidowe świeże, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt,
ryby żywe, przynęty dla wędkarstwa [żywe], mączka rybna na pasze
dla zwierząt, ogórki świeże, cytryny świeże, sałata świeża, pory świeże, szpinak świeży, pokarm dla zwierząt domowych, wapno do pasz,
ziarno do żywienia zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla psów, kotów i innych zwierząt, warzywa świeże, jęczmień, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], napoje dla
zwierząt domowych, ziarna [zboże], zboże w ziarnach nieprzetworzone, kasze dla drobiu, owies, orzechy laskowe, drożdże jako pasza
dla zwierząt, siano, drewno w kłodach, wióry drewniane do wyrobu
miazgi drzewnej, chmiel, szyszki chmielowe, homary żywe, suchary
dla psów, chleb świętojański, ziarno kakaowe w stanie surowym,
ziemniaki, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, zarodki [botanika],
otręby zbożowe, kiszonki [pokarm dla zwierząt], orzechy kokosowe,
łupiny orzechów kokosowych, orzeszki kola, koprą, korek jako surowiec, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wieńce z kwiatów
naturalnych, raki żywe, skorupiaki [żywe], zioła ogrodowe świeże,
dynie, langusty [żywe], soczewica świeża [warzywa], kukurydza, makuchy z kukurydzy, słód dla piwowarstwa i gorzelni, migdały [owoce],
kasztany jadalne świeże, słomiane maty [do przykrycia humusu],
kwiaty naturalne, orzechy, owoce świeże, oliwki świeże, makuchy,
pomarańcze, palmy [liście palmowe], palmy, rośliny, rośliny suszone
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do dekoracji, sadzonki, grzyby świeże, grzybnia pieczarkowa [rozchodowa], pieprz [ziołowy], pyłek [materiał surowy], winorośle, ryż
nieprzetworzony, mąka z ryżu [pasza], rabarbar, ikra rybia, żyto,
drewno w stanie surowym, krzewy róż, buraki, nasiona [ziarna], małże żywe, sezam, krzewy, produkty na ściółkę dla zwierząt, słoma
na ściółkę, szyszki sosnowe, darń, torf na ściółkę, winogrona świeże,
wytłoki z owoców, kwiaty suszone do dekoracji, trufle świeże, pasze,
jagody jałowca, choinki, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie jadalne, korzenie cykorii, owoce cytrusowe, bagassa
z trzciny cukrowej [w stanie surowym], trzcina cukrowa, cebula świeża [warzywa], piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, aperitify bezalkoholowe, jabłkowy sok, piwo, brzeczka piwna,
proszki do napojów gazowanych, pastylki do napojów gazowanych,
koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające mleko
orzechowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej, preparaty
do produkcji wody gazowanej, esencje do produkcji napojów, nektary owocowe, bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje],
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, piwo imbirowe, napoje izotoniczne, woda gazowana, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, syropy do lemoniady, woda litowa, piwo słodowe,
brzeczka słodowa, mleko migdałowe [napój], orszada, woda mineralna [napoje], napoje serwatkowe, brzeczka, preparaty do produkcji
napojów, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilla, woda selcerska, syropy do napojów, napoje na bazie
owoców lub warzyw, woda sodowa, sorbety [napoje], woda stołowa,
sok pomidorowy [napój], moszcz winogronowy, niesfermentowany,
woda [napoje], napoje alkoholowe, owocowe ekstrakty z alkoholem,
esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe,
inne niż na bazie piwa, anyżówka [likier], aperitify, jabłecznik, cydr
[napój alkoholowy], arak, gruszecznik [wino], koktajle, curacao [likier], napoje [alkoholowe] destylowane, kirsz [alkohol na bazie wiśni],
likiery, gorzkie nalewki, miód pitny, nira [napój alkoholowy na bazie
trzciny cukrowej], likier miętowy, alkohol ryżowy, rum, sake, brandy,
piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], alkohole i likiery wspomagające trawienie, dżin, wino, whisky, wódka, tytoń, przybory dla
palaczy, zapałki, papier higroskopijny do fajek, popielniczki dla palaczy, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, papierosy elektroniczne, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zbiorniki na gaz do zapalniczek, tytoń do żucia, zioła do palenia, ustniki
do cygarniczek, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, tabaka, tabakierki, spluwaczki dla żujących tytoń, zapałki, pudełka
na zapałki, pojemniki na zapałki, tytoń, woreczki na tytoń, pojemniki
na tytoń, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice, filtry do papierosów, ustniki papierosów, bibułka papierosowa, bloczki bibułki papierosowej, cygarniczki,
cygaretki, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, humidory, ustniki
do cygar.

(111) 311622
(220) 2015 12 03 K
(151) 2018 07 05
(441) 2018 02 19
(732) Unilever Espana S.A., Barcelona, ES.
(540) STARLUX
(540)

(210) 478490

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, ekstrakty mięsne, wywar, bulion, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, kompoty, puree
owocowe, owoce konserwowane, suszone, gotowane i duszone,
zupy, słodkie lub solone przekąski ziemniaczane, aromatyzowane lub
naturalne, chipsy ziemniaczane, pasty serowe, masło, gotowe posiłki
konserwowe, suszone, gotowane, mrożone lub z puszki, częściowo
lub w całości sporządzone z mięsa, ryb, szynki, drobiu lub dziczyzny,
skorupiaki, owoce morza (małże, mięso z kraba, przegrzebki, ostrygi)
(nieżywe), oleje jadalne, olej z oliwek, tłuszcze jadalne, 30 produkty
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zbożowe, chleb i miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, mieszanki do sporządzania ciast, pizza, niesłodzone produkty zbożowe,
solone gotowe posiłki częściowo lub w całości sporządzone z ciasta,
sosy do gotowania, musztarda, przyprawy, makarony (o smaku naturalnym lub aromatyzowane i/iub nadziewane), posiłki preparowane,
złożone wyłącznie lub częściowo z makaronu, ocet, sosy (przyprawy),
sosy do makaronu, przyprawy.

(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Suplement diety Colon Men
(540)

(111) 311623
(220) 2018 01 19
(210) 481341
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Suplement diety Colon C
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12, 26.04.18, 26.13.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(111) 311624
(220) 2018 01 19
(210) 481344
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Suplement diety Colon Cardio
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(111) 311625
(220) 2018 01 19
(210) 481345
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Suplement diety Colon Hepato
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(111) 311626
(151) 2018 07 11

(220) 2018 01 19
(441) 2018 03 26

(210) 481347

(111) 311627
(220) 2018 01 19
(210) 481350
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Suplement diety Colon Slim
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(111) 311628
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) FORMULA
(540)

(210) 481352

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony,
czerwony, ciemnoczerwony, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
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przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 311629
(220) 2018 01 20
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) moto FACTORY
(540)

(210) 481375

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.01
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, części
do zespołów napędowych, jezdnych i poszycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, resory amortyzujące samochodowe, hamulce do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki
hamulcowe samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki do szyb pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące dodatkowe wyposażenie
pojazdów, przyczepy do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony
(ogumienie), dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej związanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie
promocji sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części zamiennych i akcesoriów
do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu
i oprogramowania komputerowego wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi
w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń
i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat drzwiowych,
klejów, preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających
zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych, olejów,
tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych i absorpcyjnych
zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak i przez internet, pośrednictwo i doradztwo handlowe w handlu pojazdami, informacja
handlowa dotycząca pojazdów lądowych, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, prowadzenie przedstawicielstw
podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakresie
reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż i instalacja programów, urządzeń
i sieci umożliwiających obsługę pojazdów oraz usługi serwisowe
systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, usługi stacji obsługi
i napraw pojazdów, usługi badania i oceny stanu technicznego pojazdów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwisowania pojazdów, myjnie samochodowe, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, regeneracja silników i części
samochodowych zużytych lub częściowo zniszczonych, 39 magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów
lądowych, holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania towarów
z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków i elektronicznych
nośników danych z zapisanymi danymi w celu przekazywania infor-
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macji technicznych dotyczących części samochodowych i wyposażenia warsztatowego dla użytkowników tych części i wyposażenia,
zwłaszcza właścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców
części samochodowych, usługi logistyczne w zakresie informacji
o składowaniu i transporcie non stop.

(111) 311630
(220) 2018 01 19
(210) 481354
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Volcano effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, budowy i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci
utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
lakiery termiczne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci,
proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki
do zdobienia paznokci.
(111) 311631
(220) 2018 01 19
(210) 481355
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Electric effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, budowy i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci
utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
lakiery termiczne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci,
proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki
do zdobienia paznokci.
(111) 311632
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BEDNARSKI MAREK EMITER PPHU, Łódź, PL.
(540) emitronic
(540)

(210) 481358

(531) 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi inżynierskie.
(111) 311633
(220) 2018 01 20
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) PROFI AUTO
(540)

(210) 481376

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.23
(510), (511) 12 samochody osobowe, silniki do pojazdów spalinowych, części składowe do pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, części
do zespołów napędowych, jezdnych i poszycia pojazdów, amortyzatory, zawieszenia w pojazdach, resory amortyzujące samochodowe,
hamulce do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki ha-
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mulcowe samochodowe, kierownice pojazdów, koła pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, korki wlewu paliwa w pojazdach, lusterka
wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, wycieraczki do szyb pojazdów,
akcesoria samochodowe stanowiące dodatkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy do pojazdów lądowych, wózki, rowery, opony (ogumienie), dętki do opon, 35 usługi w zakresie badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej
związanej z rynkiem motoryzacyjnym, usługi w zakresie promocji
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie sprzedaży
pojazdów lądowych, części zamiennych i akcesoriów do naprawy
i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet (e-sklep) oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji
towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy
sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie
sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania,
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samochodowych,
pokryć podłogowych, mat drzwiowych, klejów, preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów,
preparatów antykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak i przez internet, pośrednictwo i doradztwo handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa dotycząca pojazdów
lądowych, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
prowadzenie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju
oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwiających obsługę pojazdów
oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej,
usługi stacji obsługi i napraw pojazdów, usługi badania i oceny stanu
technicznego pojazdów, doradztwo specjalistyczne w zakresie serwisowania pojazdów, myjnie samochodowe, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, regeneracja silników i części samochodowych zużytych lub częściowo zniszczonych,
39 magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz akcesoriów
do pojazdów lądowych, holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe,
usługi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania towarów z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków i elektronicznych nośników danych z zapisanymi danymi w celu przekazywania
informacji technicznych dotyczących części samochodowych i wyposażenia warsztatowego dla użytkowników tych części i wyposażenia,
zwłaszcza właścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców
części samochodowych, usługi logistyczne w zakresie informacji
o składowaniu i transporcie non stop.

(111) 311634
(220) 2018 01 21
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) ILMER MAREK, Warszawa, PL.
(540) njufront.pl
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, komody, wyroby stolarskie.

(210) 481377
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(111) 311635
(220) 2018 01 16
(210) 481147
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) PAWŁOWICZ KRZYSZTOF MOJOSOFT, Paproć, PL.
(540) mojosoft SOFTWARE
(540)

Kolor znaku: szary, błękitny, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, nagrane płyty DVD zawierające gry, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, 42 pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, projektowanie systemów oprogramowania graficznego.
(111) 311636
(220) 2018 01 16
(210) 481148
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) PAWŁOWICZ KRZYSZTOF MOJOSOFT, Paproć, PL.
(540) MOJOSOFT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, nagrane płyty DVD zawierające gry, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, 42 pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, projektowanie systemów oprogramowania graficznego.
(111) 311637
(220) 2018 01 16
(210) 481153
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) PAWLIK MARIAN, Kraków, PL.
(540) DŻAMBLE
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe-audio-wideo, dyski kompaktowe-CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, filmy
kinematograficzne naświetlone, filmy kinematograficzne naświetlone, hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji
dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bilety,
broszury, czasopisma-periodyki, drukowane publikacje, wydrukowane fotografie, gazety, kalendarze, karty muzyczne z życzeniami,
katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki-materiały
piśmienne, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, pieczęcie,
stemple, podręczniki-książki, prospekty, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, wydruki
graficzne, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów, broszur, usługi impresariów w zakresie działalności artystycznej, prenumerata gazet dla osób trzecich, impresariat w działalności artystycznej, marketing, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu,
produkcja filmów reklamowych, public relations, radiowa reklama,
reklama, reklama-rozpowszechnianie materiałów-ulotki, prospekty,
druki, próbki, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
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uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
wynajem bilbordów-tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy, organizacja w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne-pokazy, nagrywanie
filmów na taśmach wideo-filmowanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów-szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie spektakli-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 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,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
rozrywka-widowiska, sale koncertowe, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji
biletów w zakresie rozrywki, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 311638
(220) 2018 01 16
(210) 481155
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EG ENERGIA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.
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oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awaryjnym miejskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, usługi w zakresie usuwania awarii
sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 39 usługi realizowane
transportem samochodowym oraz transportem sprzętowym, specjalistycznym, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 40 usługi
w zakresie pozyskiwania wody surowej, jej uzdatniania dla potrzeb
konsumpcyjnych oraz rozprowadzania przez sieć wodociągową,
odbiór i obróbka ścieków oraz ich odprowadzanie systemem kanalizacji, nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł fal, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
wytwarzanie energii wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla,
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej, 42 usługi laboratoryjne dotyczące kontroli wody surowej i czystej, badanie ścieków, analizy w zakresie jakości wody
i ścieków, opracowywanie i określanie wytycznych oraz programowanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę oraz
oczyszczania i odprowadzania ścieków, określanie technicznych warunków poboru i odprowadzania ścieków, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej osób trzecich w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, projektowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
ekspertyzy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

(111) 311640
(220) 2018 01 16
(210) 481163
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) STRUS KONSTANTY PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,
Warszawa, PL.
(540) GALERIA JUROWIECKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, jasnozielony, zielony, czarny
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.

(111) 311639
(220) 2018 01 16
(210) 481159
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ZWiK Szczecin
(540)

(111) 311641
(220) 2018 01 17
(210) 481210
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KSIĄŻ KSIĄŻĘCY SPECJAŁ Jasne Pełne DOSKONAŁA RECEPTURA
DZIEŁO NASZYCH PIWOWARÓW Zamek Książ rok powstania 1292
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura bezpieczeństwa do urządzeń i instalacji
wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do przewodów
wodociągowych, zawory do instalacji wodociągowych, armatura regulacyjna do urządzeń oraz przewodów wodnych, instalacje
do oczyszczenia wód ściekowych, urządzenia do ujęć wodnych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania
i dystrybucji wody, instalacje wodociągowe, urządzenia do filtrowania wody, 36 usługi najmu oraz dzierżawy nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
usługi finansowe związane z pomiarem ilości poboru i sprzedaży
wody oraz z opłatami za odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, 37 nadzór budowlany w zakresie budowy
i podłączeń urządzeń dostarczających i rozprowadzających wodę
oraz urządzeń odprowadzających ścieki, eksploatacja, konserwacja
i remonty sieci i urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, złoty, szary
(531) 03.03.01, 03.03.17, 05.13.07, 07.01.01, 09.01.10, 25.01.15,
26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
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(111) 311642
(220) 2017 10 31
(210) 481253
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) BUDOSERWIS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, informacje
finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczki finansowe, pożyczki ratalne, sponsorowanie
finansowe, szacowanie kosztów naprawy wycena finansowa, usługi
finansowania, usługi finansowe likwidacji przedsiębiorstw, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 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, konsultacje budowlane, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, mycie,
nadzór budowlany, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego,
uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem sprzętu budowlanego, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 audyt energetyczny, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, kontrola jakości, miernictwo pomiary, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie
opakowań, projektowanie urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(111) 311643
(220) 2018 01 18
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) FORNO Dl PIETRA
(510), (511) 30 pizza.
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sztucznej inteligencji, roboty edukacyjne, roboty laboratoryjne,
sterowniki procesów (elektryczne), cyfrowe urządzenia sterujące
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, urządzenia do sterowania procesami (elektryczne), oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, urządzenia do sterowania
procesami (elektryczne), urządzenia do rejestrowania i odtwarzania
obrazu, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy
kontrolne do maszyn, kontrolery ruchu, kontrolery (regulatory), sterowniki programowalne, komputerowe urządzenia sterujące, piloty
zdalnego sterowania, programowalne analizatory stanów logicznych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, bezprzewodowe
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 42 inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, analizy komputerowe, usługi komputerowe do analizy danych,
projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego
do analiz i sprawozdawczości handlowej, analizy systemów komputerowych, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, analizy naukowe wspomagane komputerowo, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego,
eksploracja danych, testy kontroli jakości, kontrola jakości, kontrola
jakości wytworzonych produktów, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, kontrola jakości w zakresie systemów
komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, usługi
projektowania systemów przetwarzania danych, programowanie
sprzętu do przetwarzania danych, badania dotyczące przetwarzania
danych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych,
usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych,
programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, ocena wydajności przetwarzania danych
w oparciu o test wzorcowy.

(111) 311645
(220) 2018 01 11
(210) 481034
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) STASIUKIEWICZ PIOTR FLAWONOID, Białystok, PL.
(540) KONOPNYSKLEP.com.pl
(540)

(210) 481289

(111) 311644
(220) 2018 01 18
(210) 481294
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) FIDELUS ZBIGNIEW FIDELTRONIK, Sucha Beskidzka, PL.
(540) airob
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty do podawania przedmiotów obrabianych, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, automaty przemysłowe
do zamocowywania przedmiotów w celu obróbki, maszyny do stosowania w produkcji obwodów elektrycznych i elektronicznych, regulatory procesów przemysłowych, maszyny do użytku w montażu,
zautomatyzowane maszyny montażowe, maszyny do montowania
elementów półprzewodnikowych, prasy montażowe, 9 urządzenia

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki destylowane do pielęgnacji
urody, olejki oczyszczające, pasta do zębów, pasta do zębów z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki w postaci kremów, maści [nielecznicze], maści z dodatkiem kremu konopnego, mydła i żele, żele
z dodatkiem oleju konopnego, kremy do ciała [nielecznicze], kremy
z dodatkiem olejku konopnego, nielecznicze kremy do skóry, serum
pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do skóry, serum przeciwtrądzikowe, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne,
pianka do czyszczenia, pianka do mycia, toniki [kosmetyki], tonik
przeciwtrądzikowy, kosmetyki do pielęgnacji twarzy z dodatkiem
oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji włosów z dodatkiem oleju
konopnego, olejki lecznicze, olejki konopne, suplementy diety dla
ludzi, wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, czopki, lecznicza guma do żucia, olejek konopny
do celów leczniczych, suplementy diety zawierające olej konopny,
herbata lecznicza, kapsułki zawierające olej konopny, pasta konopna,
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oleje i tłuszcze, oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne, makarony, czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, napoje energetyzujące,-sprzedaż hurtowa następujących towarów: olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki oczyszczające, pasta do zębów,
pasta do zębów z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki w postaci
kremów, maści [nielecznicze], maści z dodatkiem kremu konopnego, mydła i żele, żele z dodatkiem oleju konopnego, kremy do ciała
[nielecznicze], kremy z dodatkiem olejku konopnego, nielecznicze
kremy do skóry, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum
do skóry, serum przeciwtrądzikowe, serum do celów kosmetycznych,
serum pielęgnacyjne, pianka do czyszczenia, pianka do mycia, toniki [kosmetyki], tonik przeciwtrądzikowy, kosmetyki do pielęgnacji
twarzy z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji włosów
z dodatkiem oleju konopnego, olejki lecznicze, olejki konopne, suplementy diety dla ludzi, wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, czopki, lecznicza guma do żucia,
olejek konopny do celów leczniczych, suplementy diety zawierające
olej konopny, herbata lecznicza, kapsułki zawierające olej konopny,
pasta konopna, oleje i tłuszcze, oleje roślinne do celów spożywczych,
nasiona jadalne, makarony, czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, napoje energetyzujące,-sprzedaż
za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów internetowych:
olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki destylowane do pielęgnacji
urody, olejki oczyszczające, pasta do zębów, pasta do zębów z dodatkiem oleju konopnego, kosmetyki w postaci kremów, maści [nielecznicze], maści z dodatkiem kremu konopnego, mydła i żele, żele
z dodatkiem oleju konopnego, kremy do ciała [nielecznicze], kremy
z dodatkiem olejku konopnego, nielecznicze kremy do skóry, serum
pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do skóry, serum przeciwtrądzikowe, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne,
pianka do czyszczenia, pianka do mycia, toniki [kosmetyki], tonik
przeciwtrądzikowy, kosmetyki do pielęgnacji twarzy z dodatkiem
oleju konopnego, kosmetyki do pielęgnacji ciała z dodatkiem oleju
konopnego, kosmetyki do pielęgnacji włosów z dodatkiem oleju konopnego, olejki lecznicze, olejki konopne, suplementy diety dla ludzi,
wyciągi z ziół, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, czopki, lecznicza guma do żucia, olejek konopny do celów
leczniczych suplementy diety zawierające olej konopny herbata
lecznicza, kapsułki zawierające olej konopny, pasta konopna, oleje
i tłuszcze, oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne, makarony, czekolada, wafelki, ciastka, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, napoje energetyzujące, -usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.

(111) 311646
(220) 2018 01 19
(210) 481317
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FABRYKA WŁOSA MYMESIS
(540)

(531) 27.05.01, 02.03.02, 26.11.01
(510), (511) 26 włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne,
sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, artykuły do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, 35 sprzedaż, w tym przez Internet towarów:
szczotki do włosów, grzebienie, przyrządy do mocowania włosów,
włosy syntetyczne, włosy ludzkie, kosmyki włosów, sploty włosów,
siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne
do włosów, peruki, sztuczne włosy.

(111) 311647
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Solla
(540)

Nr 11/2018
(210) 481318

Kolor znaku: czerwony, żółty, brązowy, zielony, biały
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masło, margaryny, miksy masła i margaryny, mleko,
produkty mleczne.
(111) 311648
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 481319

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.12
(510), (511) 18 uprzęże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, ubrania
dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla
zwierząt, 20 nosidełka dla zwierząt, klatki dla zwierząt, przenośne
posłania dla zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, 21 miski dla zwierząt
domowych, kuwety dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt
domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 karmy dla zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt, żwirek dla kotów, piasek do kuwet dla kotów.
(111) 311649
(220) 2018 01 19
(210) 481330
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) STIKS
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytutów
tytoniu w celu wdychania.
(111) 311650
(220) 2018 01 19
(210) 481332
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) CORES
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu nie do celów medycznych, cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytutów
tytoniu w celu wdychania.
(111) 311651
(220) 2018 01 19
(210) 481333
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US.
(540) LUCKY STRIKE BLACK SERIES
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(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.

(111) 311652
(220) 2018 01 11
(210) 481013
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) magazyn filmowy
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym
związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 311653
(220) 2018 01 11
(210) 481016
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu,
notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych
w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych,
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36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla
filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, w tym
filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką,
w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw
on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, usługi w zakresie kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem
portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub
edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 311654
(220) 2018 01 11
(210) 481027
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ENTERPRISE Relocation Services
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, szary
(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht,
fracht [przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o składowaniu, informacje o ruchu drogowym,
logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, obsługa śluz, organizowanie rejsów, pakowanie
prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie
łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, składowanie towarów, spedycja, ściąganie
statków z mielizny, transport sprzętu IT, transport barkami, transport
i przechowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi,
transport mebli, transport morski, transport promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi,
transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi kurierskie [wiadomości lub
towary], usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku towarów, usługi transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi sprzętu IT, usługi w zakresie organizowania wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem
autokarów, wynajem łodzi, wynajem silników lotniczych, wynajem
statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem
traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie
elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych,
wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów
towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek,
wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia-transport.
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(111) 311655
(220) 2018 01 11
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) ABRAMCZYK RAFAŁ ARM, Warszawa, PL.
(540) hotelAG
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 481035

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 42 usługi planowania [projektowania] hoteli, 43 rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi doradcze
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych.
(111) 311656
(220) 2018 01 11
(210) 481038
(151) 2018 07 11
(441) 2018 02 19
(732) BALIŃSKI PAWEŁ AGRO FEED CONSULTING, Kamionek, PL.
(540) bovino
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety z cynkiem, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla
zwierząt domowych w postaci przekąsek, drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, białkowe suplementy
dla zwierząt, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry
ludzkiej], dodatki witaminowe i mineralne, suplementy diety zawierające olej lniany, 31 pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce w formie kawałków, karmy i pasze dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, mączka rybna na pasze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone
na powietrzu, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze
w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia przez zwierzęta,
aktywne drożdże suszone dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne
przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, białko słodowe dla
zwierząt [inne niż do celów medycznych], makuchy rzepaku dla bydła, makuchy, makuchy z kukurydzy dla bydła, mieszanki paszowe dla
zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, słód i zboża nieprzetworzone, surowe zboża [nieprzetworzone], nieprzetworzone zboża, mączka dla zwierząt, mączka sojowa [pokarm dla zwierząt],
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: witaminy dla zwierząt, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety z cynkiem,
mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy
diety dla zwierząt domowych, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy
diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, drożdże do celów
medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, białkowe suple-
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menty dla zwierząt, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz
skóry ludzkiej], dodatki witaminowe i mineralne, suplementy diety
zawierające olej lniany, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce
zawierające siano, pasze zwierzęce w formie kawałków, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, mączka rybna na pasze dla zwierząt, pasze mięsne
w puszce dla młodych zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi,
pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze
w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia przez zwierzęta, aktywne drożdże suszone dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt,
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, białko słodowe dla zwierząt
[inne niż do celów medycznych], makuchy rzepaku dla bydła, makuchy, makuchy z kukurydzy dla bydła, mieszanki paszowe dla zwierząt,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, słód i zboża nieprzetworzone, surowe zboża [nieprzetworzone], nieprzetworzone zboża,
mączka dla zwierząt, mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], mączka
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, 44 usługi doradcze dotyczące rolnictwa, weterynaryjne
usługi doradcze, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych,
usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych
i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania
chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(111) 311657
(220) 2018 01 12
(210) 481050
(151) 2018 07 02
(441) 2018 02 19
(732) ŚWIERK SEBASTIAN, Kraków, PL.
(540) ENDURO-TECH.EU
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie i reflektory do pojazdów, oświetlenie do motocykli, urządzenia do oświetlenia pojazdów, 12 pojazdy i środki transportu, lądowe pojazdy
i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, aerodynamiczne
elementy do nadwozi pojazdów, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części
karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do motocykli, maskownice
do pojazdów, motocykle, motocykle do motocrossu, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony do silników pojazdów lądowych, osłony
boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, osłony masek jako części
konstrukcyjne pojazdów, osłony na zderzaki z metalu do pojazdów,
osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], podwozia pojazdów,
quady, ramy do motocykli, silniki do motocykli, spoilery do pojazdów,
stojaki na motocykle, uchwyty kierownicy [części motocykli], zasłony
przystosowane do silnikowych pojazdów lądowych.
(111) 311658
(220) 2018 01 12
(210) 481051
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) KRÓLIKOWSKA-OLCZAK MARIA KANCELARIA ADWOKACKA
EUROKANCELARIA PROF. MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK, Łódź, PL.
(540) § Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 01.01.01, 24.17.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 36 analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, sporządzanie umów najmu, 41 doradztwo w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, kursy korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenie: konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych, 42 prace badawczo-rozwojowe wykonywane dla osób trzecich, 45 usługi arbitrażowe
i mediacyjne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo
prawne, usługi w zakresie pomocy prawnej, występowanie przed
sądami i urzędami, opracowywanie projektów aktów prawnych, badania prawne.

(111) 311659
(220) 2018 01 14
(151) 2018 07 11
(441) 2018 02 19
(732) WIERZBICKI DARIUSZ, Nowy Dworek, PL.
(540)
(540)

(210) 481086

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji typu fast food, restauracje samoobsługowe, restauracje, restauracje oferujące dania na wynos, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 311660
(220) 2018 01 15
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa, PL.
(540) smartvent
(540)

(210) 481118

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody metalowe, rurowe przewody metalowe,
metalowe materiały budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe,
11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, podgrzewacze
powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza,
urządzenia na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, instalacje do filtrowania powietrza, filtry jako części instalacji domowych
lub przemysłowych, pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne
do ogrzewania, wyciągi wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne,
wentylatory-części instalacji klimatyzacyjnych, wymienniki ciepła,
inne niż części maszyn, wymienniki ciepła do celów centralnego
ogrzewania, piece jako urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do dystrybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, 19 kanały, dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie,
materiałów budowlanych, urządzeń i instalacji sanitarnych i grzewczych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń i instalacji do powietrza, urządzeń i instalacji hydraulicznych,
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wyrobów metalowych, wymienników ciepła pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub
poprzez Internet, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, usługi
doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa wymienników ciepła.

(111) 311661
(220) 2018 01 15
(210) 481130
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) ONETABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mieszkanie Pomysłów
(510), (511) 41 rozrywka, usługi związane z organizacją wypoczynku, ośrodki rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki
wypoczynkowe, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi
rekreacyjne, obozy rekreacyjne, organizowanie obozów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
organizowanie szkoleń, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie imprez i seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, wystaw, parki rozrywki,
organizowanie konkursów rozrywkowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, organizacja koncertów, użytkowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, edukacja (nauczanie),
usługi sportowe, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 43 hotele, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, usługi w zakresie prowadzenia hoteli
i moteli, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług przez hotele i motele, obsługa przyjęć okazjonalnych, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, usługi w zakresie obozów turystycznych w zakresie zakwaterowania, hotelowe
usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi restauracji hotelowych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, organizowanie posiłków w hotelach, usługi
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, usługi w zakresie kwater wczasowych, wynajmowanie kwater, tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 311662
(220) 2018 01 15
(210) 481125
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) SAMBORSKA-FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW, Łódź, PL.
(540) Creative Flow
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie projektowania i realizowania kampanii reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie
organizacji targów, wystaw i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze w zakresie marketingu, opracowywanie
reklam: korespondencyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych,
41 usługi fotografii reklamowej, organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, animacji dla dzieci, usługi
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studia filmowego i fotograficznego, produkcja filmów, organizowanie sesji zdjęciowych, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia
serwisów internetowych, usługi w zakresie programowania i projektowania plastycznego: nazewnictwa, symboli firmowych, znaków
towarowych, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe.

(111) 311663
(220) 2018 01 16
(210) 481138
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OPTI ENERGIA
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

Nr 11/2018

(111) 311667
(220) 2018 01 16
(210) 481142
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DUAL energia
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.
(111) 311668
(220) 2018 01 16
(210) 481144
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 3T ENERGIA
(540)

(111) 311664
(220) 2018 01 16
(210) 481139
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HEG
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

(111) 311669
(220) 2018 01 22
(210) 481370
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) SIN REELS
(540)

(111) 311665
(220) 2018 01 16
(210) 481140
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HEG
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.
(111) 311666
(220) 2018 01 16
(210) 481141
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Z energią rozwijamy Polskę gazem
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 311670
(220) 2018 01 22
(210) 481371
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) HOTPOLY7
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 01.15.05, 01.17.11, 27.05.01, 01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.

Kolor znaku: ciemnożółty, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
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w formie programów komputerowych, zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.

(111) 311671
(220) 2018 01 22
(210) 481372
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Miss INFERNO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych, zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 311672
(220) 2018 01 22
(210) 481373
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) DRAGON LEGENDS
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, brązowy, złoty, żółty, zielony,
niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.03.01, 04.03.03, 04.03.20
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych, zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 311673
(151) 2018 07 11

(220) 2018 01 21
(441) 2018 03 26

(210) 481378
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(732) ILMER MAREK, Warszawa, PL.
(540) BOHO STUDIO
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 311674
(220) 2018 01 22
(210) 481381
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) BROWIN CO ZA KAWA! WHAT A COFFEE! kawa fermentowana
fermented coffee
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 03.03.03, 03.03.15, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania), napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, preparaty do produkcji napojów.
(111) 311675
(220) 2018 01 22
(210) 481385
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) BROWIN Łódzki Kwas chlebowy
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, żółty
(531) 02.01.01, 09.07.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania), kwas
chlebowy, kwas chlebowy z dodatkami owocowymi, kwas chlebowy
z przyprawami, preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające.
(111) 311676
(220) 2018 01 22
(210) 481386
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) BROWIN Podpiwek Łódzki
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 18.03.01, 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania), podpiwek, preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające.
(111) 311677
(220) 2018 01 22
(210) 481388
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) BROWIN BĄBELKOWE CUDEŃKO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, jasnoniebieski, żółty, czerwony
(531) 04.03.09, 01.15.15, 05.07.08, 05.07.11, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 drożdże do przygotowania owocowych napojów gazowych.
(111) 311678
(220) 2018 01 22
(210) 481391
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Autostrada Wielkopolska II
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, granatowy, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami-świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem obiektów typu: motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, 36 zarządzanie nieruchomością-administrowanie nieruchomościami i obiektami
typu motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, prace inwestycyjne obiektów typu: motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony
usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, 37 budownictwo-budowa, przebudowa, remonty i konserwacja autostrad, dróg, obiektów mostowych, instalowanie
oraz naprawianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacje benzynowe, prace remontowe i modernizacyjne obiektów typu motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, 39 logistyka
transportu, 42 projektowanie budowlane.
(111) 311679
(220) 2018 01 22
(210) 481392
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
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(540) Autostrada Wielkopolska
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami-świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem obiektów typu: motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, 36 zarządzanie nieruchomością-administrowanie nieruchomościami i obiektami
typu motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, prace inwestycyjne obiektów typu: motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony
usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, 37 budownictwo-budowa, przebudowa, remonty i konserwacja autostrad, dróg, obiektów mostowych, instalowanie
oraz naprawianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacje benzynowe, prace remontowe i modernizacyjne obiektów typu motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, 39 logistyka
transportu, 42 projektowanie budowlane.
(111) 311680
(220) 2018 01 22
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław, PL.
(540) ZAWODOWY WINDYKATOR
(540)

(210) 481398

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 02.09.14, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych dla
celów windykacji, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerów dla osób trzecich,
41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], produkcja filmów.
(111) 311681
(220) 2018 01 22
(210) 481406
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) SAWICKI IGOR, Sosnowiec, PL.
(540) GERMANICUS
(510), (511) 16 mapy, mapy tras, mapy drogowe, mapy geograficzne, futerały na mapy, ilustrowane mapy ścienne, ilustrowane mapy
ścienne do celów edukacyjnych, mapy wykonane z elastycznych
tworzyw sztucznych.
(111) 311682
(220) 2018 01 22
(210) 481425
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) SELECTIS-PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, S.A., Setúbal, PT.
(540) PLAZA
(510), (511) 5 herbicydy.

Nr 11/2018
(111) 311683
(220) 2018 01 22
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ZDROWE LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZDROWE LOVE
(540)
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(210) 481431

Kolor znaku: zielony, różowy
(531) 01.01.03, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: ziół i przypraw, wyrobów piekarniczych, ciastkarskich i słodyczy, żywności dietetycznej i artykułów spożywczych,
żywności i artykułów spożywczych z dodatkiem witamin, składników
mineralnych oraz innych środków wspomagających funkcjonowanie
poszczególnych narządów człowieka, dietetycznych i odżywczych
zamienników posiłków, naturalnych surowców kosmetycznych i kosmetyków naturalnych, artykułów z branży kosmetycznej, towarów
higienicznych i do pielęgnacji ciała, kosmetyków i środków do celów
leczniczych, preparatów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy
i witaminy, 43 usługi gastronomiczne, usługi kawiarni i stołówek,
usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe, usługi
dostarczania żywności zamówionej za pomocą internetu, usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja
i konferencje, organizacja przyjęć [żywność i napoje].
(111) 311684
(220) 2018 01 22
(210) 481449
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH
PRO NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) Diagnostyka PRO+
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe z zakresu urządzeń
energetycznych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz badania
i projektowanie w zakresie urządzeń energetycznych, usługi analiz
i badań przemysłowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego.
(111) 311685
(220) 2018 01 22
(210) 481461
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 05
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) IZOFEMINA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi, 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) 311686
(220) 2018 01 22
(210) 481464
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 05
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) wyrób medyczny zenella MED
(540)

Kolor znaku: granatowy, błękitny, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(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, 10 wyroby medyczne do aplikowania leków.
(111) 311687
(220) 2018 01 22
(210) 481465
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 05
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zenella
(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, 10 wyroby medyczne do aplikowania leków.
(111) 311688
(220) 2018 01 22
(210) 481467
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Olek i Ada
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(111) 311689
(220) 2018 01 23
(210) 481488
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) GRENOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pawłówek, PL.
(540) strażnik figury
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, jaja, tłuszcze jadalne, produkty mięsne takie, jak wędliny, konserwy mięsne, pasztety z wątróbki, pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety warzywne.
(111) 311690
(220) 2018 01 23
(210) 481499
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) WASILCZYK CEZARY, Warszawa, PL.
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje medyczne,
diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabilitacja lecznicza,
prowadzenie szpitali, przychodni oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.

4090
(111) 311691
(220) 2018 01 24
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) ZARĘBSKA MARTA, Byczki, PL.
(540) odWAŻ się! Poradnia dietetyczna
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 481515

Kolor znaku: zielony, fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych w zakresie zdrowego odżywiania się, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich
dotyczących żywności lub napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, 38 zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą
czatów i forów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów online, usługi udostępniania osobom trzecim internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 działalność edukacyjna związana z szeroko pojętą tematyką zdrowego odżywiania – warsztaty, grupy wsparcia, pogadanki oraz wspólne zakupy z dietetykiem, działalność edukacyjna w roli nauczyciela
dietetyki w szkołach policealnych i wyższych, prowadzenie kursów
o tematyce związanej z żywieniem, kursy instruktażowe w zakresie
odchudzania, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania, organizowanie obozów treningowych połączonych z warsztatami kulinarnymi, 44 planowanie i nadzorowanie
diety, doradztwo dietetyczne, poradnictwo dietetyczne, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie sprawności fizycznej, konsultacje z dziedziny żywienia, ocena kontroli wagi, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(111) 311692
(220) 2018 01 24
(210) 481553
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) OKTABA PIOTR MAMABAJA, Legionowo, PL.
(540) MAMABAJA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna odzieży ciążowej i odzieży
do karmienia piersią, zabawek dla niemowląt, książek i poradników
związanych z tematem ciąży, porodu i wychowania dzieci, akcesoriów poporodowych w szczególności poduszek poporodowych i laktatorów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(111) 311693
(220) 2018 01 24
(210) 481555
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) BROS. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) COSSI FULEREN
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 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, kosmetyki,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów ko-
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smetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, 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, 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 pielęgnacji paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, suche szampony, szampony, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, tłuszcze do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 311694
(220) 2018 01 24
(210) 481561
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO TAURUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, PL.
(540) BAR TAURUS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu zewnętrznego, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi hotelowe, motele.
(111) 311695
(220) 2018 01 24
(210) 481563
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) ACUVUE REVITALENS
(510), (511) 5 środki pielęgnacyjne do soczewek kontaktowych,
mianowicie roztwory do dezynfekcji, czyszczenia, nawilżania, zabezpieczania, moczenia, przechowywania i płukania soczewek
kontaktowych.
(111) 311696
(220) 2018 01 24
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) HENDZEL TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) kacdoktor
(540)

(210) 481564

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.11.13, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe [transport], ratownictwo osób [transport], dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, informacja medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, porady w zakresie farmakologii, usługi telemedyczne.
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(111) 311697
(220) 2018 01 25
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 12
(732) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów, PL.
(540) APRILE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 481582

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi niemetalowe.
(111) 311698
(220) 2018 01 25
(210) 481591
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MEBLE PANAMA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 regały, szafy, kredensy, krzesła, biurka, blaty, stoły, kanapy, komody, krzesła, lustra, łóżka, półki, sofy, toaletki.
(111) 311699
(220) 2018 01 25
(210) 481601
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KIPP KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, marketing, zarządzanie hotelami, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 311701
(220) 2016 11 22
(210) 464218
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) DYBKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa, PL.
(540) LATA KITA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt domowych.
(111) 311702
(220) 2016 10 26
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) RYSZKA BARTOSZ RBLINE, Opole, PL.
(540) RB-LAN
(540)

(111) 311700
(220) 2018 01 26
(210) 481631
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) POLCOM INVESTMENT XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOREST

(210) 463173

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej,
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji.
(111) 311703
(220) 2016 10 08
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Nussole
(540)

(531) 17.03.01, 17.03.02, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01,
27.05.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi
prawne, usługi komornicze (usługi prawne), mediacja (usługi prawne), usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, usługi
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi prawne
w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi
prawne).

4091

(210) 462465

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Masa miodowo-czekoladowa, masa miodowo-czekoladowa z komponentami smakowymi, krem czekoladowy.
(111) 311704
(220) 2016 09 26
(210) 461930
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) ŚCIEBURA ILONA VIGOROSO, Częstochowa, PL.
(540) Vigoroso
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 etui na klucze, portfele, portmonetki, sakwy myśliwskie, torby ze skóry i imitacji skóry, torebki, teczki z wyprawionej skóry.
(111) 311705
(220) 2016 08 24
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 23
(732) KAZIMIERCZYK KATARZYNA, Łódź, PL.
(540) m.

(210) 460691

4092

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Nr 11/2018

(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki.
(111) 311706
(220) 2016 08 24
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 23
(732) KAZIMIERCZYK KATARZYNA, Łódź, PL.
(540) moie
(540)

(210) 460690

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki.
(111) 311707
(220) 2016 08 23
(210) 460629
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) MEDILAB SYSTEM DRY & WET WIPES
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 3 produkty do mycia
i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych: plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży
towarów z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia interesów świadczone na rzecz osób trzecich.
(111) 311708
(220) 2016 08 23
(210) 460628
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) MEDIROLL
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych: plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 10 aparaty i urządzenia
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy, sztuczne zęby,
środki do zszywania i zasklepia ran, 11 urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, 16 torebki oraz artykuły do przechowywania i opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, 35 prowadzenie hurtowni. sklepów i innych punktów sprzedaży towarów
z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń
stosowanych w szpitalnictwie, materiałów i urządzeń do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, usługi prowadzenia reklamy i prowadzenia
interesów świadczonych na rzecz osób trzecich.
(111) 311709
(220) 2016 08 23
(210) 460596
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) BOJAROWSKA MAŁGORZATA P.P.H.U., Włocławek, PL.
(540) CHICKENKING. CO CHICKEN KING

Kolor znaku: biały, czarny, biały
(531) 24.09.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 dodatki bazowe o smaku wołowiny i kurczaka, dodatki
do dań, w szczególności konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, dodatki do dekorowania sałatek, w tym posypka z cebuli
prażonej oraz prażonego boczku, posypka do panierowania mięs, drobiu, ryb i nabiału, sproszkowane mieszanki przypraw smakowych oraz
środków konserwujących, w szczególności do marynowanych mięs,
drobiu i ryb, sproszkowane mieszanki do przygotowywania zapiekanek, dressingów oraz sosów do sałat i sałatek, sproszkowane mieszanki z warzyw do przyprawiania zup, zalew i sosów.
(111) 311710
(220) 2016 07 29
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 26
(732) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
(540) PG
(540)

(210) 459766

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych,
usługi w zakresie tworzenia marki, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie handlu, usługi dystrybucyjne ulotek, próbek, prospektów i broszur reklamowych oraz materiałów promocyjnych, reklam i ogłoszeń handlowych, 41 organizowanie
konferencji, usługi wydawnicze, reporterskie i fotograficzne, 45 usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 311711
(220) 2016 07 29
(151) 2017 01 24
(441) 2016 09 26
(732) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
(540) iCLEAN HOME
(540)

(210) 459765

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 środki hamujące korozję, zapobiegające rdzy, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, pianki do czyszczenia mebli, mebli
ogrodowych, szkła, drewna, plastików, samochodów, felg, kołpaków,
37 sprzątanie, czyszczenie, konserwacja.
(111) 311712
(220) 2016 07 25
(210) 459497
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 12
(732) INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) INVEST SECURE
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnopomarańczowy
(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.99, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub handlowej), public relations, agencje public relations, rachunkowość,
reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, lokaty
kapitału, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje kapitałowe, maklerstwo ubezpieczeniowe [maklerstwo giełdowe], notowania giełdowe, operacje bankowe, operacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki pod zastaw, usługi
w zakresie świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny kapitału, ubezpieczenia, operacje walutowe, wymiana
walut, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych, zarządzanie
majątkiem, 42 analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, testowanie materiałów, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, .

(111) 311713
(220) 2016 07 04
(210) 458529
(151) 2017 02 22
(441) 2016 10 24
(732) KLAPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) KLAPEC lody mistrzowskie 1991
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.06
(510), (511) 30 lody, bita śmietana wafle, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, kawa, herbata, kakao, wyroby piekarnicze, wyroby
cukiernicze, słodycze, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni.
(111) 311714
(220) 2016 06 18
(210) 458023
(151) 2017 01 13
(441) 2016 09 12
(732) ACUS MARIA SOBIECH PIOTR STEFANIUK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) acus
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, paski, okrycia wierzchnie-odzież, rękawiczki, swetry, sukienki,
bluzki, spódnice, spodnie, garnitury, kostiumy kąpielowe, dzianiny-odzież, pończochy, skarpetki, 35 usługi modelek i modeli, promocja
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie sprzedaży bluzek, sukienek,
sukni, spódnic, spodni, garniturów, kostiumów, kostiumów kąpielowych, swetrów, odzieży w tym odzieży ze skór i imitacji skór, dzianin,
obuwia, pończoch, rajstop, okryć wierzchnich, rękawiczek, pasków,
wyrobów ze skóry i z imitacji skóry zgrupowanych w klasie 18, waliz,
walizek i torb podróżnych, torebek, aktówek i neseserów, 42 usługi
projektantów mody, usługi artystów grafików, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów przemysłowych oraz usługi w zakresie stylizacji.
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(111) 311715
(220) 2016 07 28
(210) 457640
(151) 2017 02 08
(441) 2016 10 24
(732) AGRO WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) Magazyn rolniczy AGRO PROFIL
(510), (511) 16 papier, karton, w tym: pudełka, torby, etykiety, emblematy oraz materiały opakowaniowe, jednorazowe produkty papierowe i kartonowe, 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, w tym: adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, akwaforty [grafika], akwarele jako obrazy, albumy, almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia],
bibuły, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloki do pisania,
bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chromolitografie, cyfry
[czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie,
czcionki ze stali, czcionki [cyfry i litery], deski kreślarskie [rysownice],
diagramy, zestawy drukarskie przenośne [artykuły biurowe], emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotografie, fotograwiura, galwanotypy [poligrafia], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa, kalka
płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, litograficzne
dzieła sztuki, litografie, mapy, mapy geograficzne, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały piśmienne, matryce, matryce do druku ręcznego, naklejki
adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
notesy podręczne, okładki na czeki, okładki na paszporty, okładki,
obwoluty [papiernictwo], oleodruki, oprawy, papier do pisania, papier pergaminowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pasma
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, wzorce pisma do kopiowania, plany, podręczniki [książki], rejestry, księgi
główne [książki], rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysunki [ryciny],
zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], skoroszyty na dokumenty, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru,
teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], tusz [atrament], wierszowniki,
winkielaki, numeratory [poligrafia], wycinki histologiczne [materiał
szkoleniowy], wydruki graficzne, zakładki do książek, zawiadomienia, karty [artykuły piśmienne], zeszyty, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym : audyt, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, usługi modelek i modeli do celów promocji, sprzedaży i reklamy, opinie
i sondaże, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów,
usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analiza rynku, badania rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sprzedaż i promocja
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dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, edycja tekstów, reklama telewizyjna, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku, w tym wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacje wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy
handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zestawienia statystyczne.

(111) 311719
(220) 2016 04 11
(151) 2016 12 30
(441) 2016 07 18
(732) KREMSKI JACEK, Wałbrzych, PL.
(540) MILANO
(540)

(111) 311716
(220) 2016 05 31
(210) 457173
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) Urwis JABŁKOWY
(540)

(111) 311720
(220) 2016 03 18
(210) 453809
(151) 2017 03 17
(441) 2016 06 20
(732) INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, Warszawa, PL.
(540) INSTYTUT KARDIOLOGII
(540)

(531) 27.05.09
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
42 badania bakteriologiczne,badania biologiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], ochrona badania
w zakresie środowiska naturalnego, 44 opieka pielęgniarska, medyczna, pomoc medyczna, szpitale.

(111) 311717
(220) 2016 05 31
(210) 457172
(151) 2016 12 09
(441) 2016 08 16
(732) GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, PL.
(540) ZMIANY ZMIANY
(540)

(531) 26.11.12, 25.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i nasion, chrupki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski na bazie owoców, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie owoców, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie
nasion, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe.
(111) 311718
(220) 2016 04 21
(210) 455322
(151) 2016 12 22
(441) 2016 07 18
(732) ZAJĄCZKOWSKI PIOTR MR TOPS FIRMA HANDLOWA,
Wrocław, PL.
(540) uncome
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 pudełka na obuwie, torby reklamowe, 25 obuwie,
26 metki do obuwia wykonane z materiału.

(210) 454629

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 buty.

(111) 311721
(220) 2016 01 21
(210) 451541
(151) 2016 11 16
(441) 2016 04 25
(732) EDRA URBAN & PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Esteri
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, publikacje
elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje
elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające program do przeszukiwania baz danych, interfejsy
komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym
płyty CD, DVD, nagrane dyski, filmy do nagrań dźwiękowych, nośniki
do rejestracji dźwięku, translatory elektroniczne, 16 książki, czasopisma, gazety, periodyki i inne druki oraz pisma, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, podręczniki, przewodniki drukowane,
fotografie, plakaty, kalendarze, nalepki, materiały do nauczania,
materiały instruktażowe, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, materiały biurowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 35 oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, próbek, druków,
prospektów, broszur, prenumerata czasopism-dla osób trzecich,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, składowanie i zabezpieczanie materiałów wydawniczych, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem, usługi w zakresie czynności
biurowych, usługi w zakresie udzielania pomocy biznesowej i managerskiej w dziedzinie tworzenia i utrzymywania skomputeryzowanych bibliotek prywatnych, usługi w zakresie kompilacji i systematyzacji informacji w komputerowych bazach danych, 38 przesyłanie
informacji przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, internetowy serwis
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informacyjny, 39 dystrybucja książek, gazet, czasopism, periodyków
i innych druków (w tym drogą elektroniczną), magazynowanie, informacja o składowaniu, kompletowanie i wysyłka materiałów wydawniczych na zamówienie dla osób trzecich, 40 usługi w zakresie
drukowania i fotoskładu, usługi związane z przygotowaniem do druku, usługi poligraficzne, usługi introligatorskie, skład drukarski,
41 usługi w zakresie wydawania i publikowania tekstów literackich
i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi dotyczące
publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi w zakresie
szkoleń na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów, 42 tworzenie i administrowanie stron www,
witryn i portali, usługi tworzenia komputerowych programów multimedialnych zawierających informacje książkowe, filmy, animacje
oraz zdjęcia dla potrzeb edukacji, rozrywki i kultury.

(111) 311722
(220) 2016 01 13
(151) 2016 12 13
(441) 2016 04 25
(732) WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce, PL.
(540) Japko
(540)

(210) 451257

(531) 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napój alkoholowy cydr.
(111) 311723
(220) 2016 01 13
(151) 2016 12 13
(441) 2016 04 25
(732) WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce, PL.
(540) Japko
(540)

(210) 451255

(531) 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napój alkoholowy cydr.
(111) 311724
(220) 2015 12 22
(151) 2016 11 08
(441) 2016 04 11
(732) TOMAŃSKA JUSTYNA, Warszawa, PL.
(540) najlepsze dla dzieci.com
(540)

(210) 450768

Kolor znaku: czerwony, błękitny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 41 telewizyjne programy rozrywkowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, edukacja, rozrywka.
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(111) 311725
(220) 2015 10 09
(210) 447908
(151) 2016 11 21
(441) 2016 01 18
(732) HOSPITAL SERVICE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) hospital service
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 03.11.01, 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi porządkowo-czystościowe, usługi w zakresie
sprzątania, czyszczenie budynków na zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, 44 usługi medyczne, prowadzenie klinik, szpitali
i przychodni, porady lekarskie z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
usługi z zakresu opieki zdrowotnej, wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych analiz medycznych, usługi w zakresie
opieki pielęgniarskiej i położniczej, usługi fizjoterapeutyczne, usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych i ogrodnictwa
krajobrazowego, usługi w zakresie pielęgnacji trawników, niszczenia
chwastów, chirurgii drzew.
(111) 311726
(220) 2015 08 03
(210) 445533
(151) 2016 11 21
(441) 2015 11 09
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) Huragan
(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, 35 usługi sprzedaży różnorodnych towarów w specjalistycznym
sklepie i/lub hurtowni, również poprzez internet i sprzedaż wysyłkową
dla towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle,
quady, gokarty oraz części do wymienionych towarów, pośrednictwo
w obrocie wymienionymi towarami, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 37 naprawy rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek,
motocykli, quadów i gokartów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, malowanie pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych,
organizowanie naprawy pojazdów, przegląd pojazdów, regulacja
[tuning] pojazdów, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi stacji naprawy
pojazdów, usługi tuningu pojazdów.
(111) 311727
(220) 2015 04 27
(210) 441806
(151) 2016 12 21
(441) 2015 08 17
(732) SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SIGNUM biuro aktuarialne
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

4096
(111) 311728
(220) 2015 01 23
(151) 2016 12 12
(441) 2015 05 11
(732) BEDNARSKI LESZEK, Warszawa, PL.
(540) Taffi
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 438004

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, marynarki, spodnie, sukienki, spódnice,
spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra jako odzież, kurtki, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, kostiumy kąpielowe, slipy, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, apaszki, krawaty, paski
do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, obuwie, półbuty, buty
sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty sportowe narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały, czapki,
kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, berety-wszystkie wyżej
wymienione towary z wykluczeniem odzieży, obuwia i nakryć głowy
z przeznaczeniem dla wędkarzy.
(111) 311729
(220) 2015 01 23
(151) 2016 12 12
(441) 2015 05 11
(732) BEDNARSKI LESZEK, Warszawa, PL.
(540) ffi
(540)

(210) 438003

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, marynarki, spodnie, sukienki, spódnice,
spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra jako odzież, kurtki, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, kostiumy kąpielowe, slipy, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, apaszki, krawaty, paski
do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, obuwie, półbuty, buty
sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty sportowe narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały, czapki,
kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, berety.
(111) 311730
(220) 2014 11 10
(210) 435536
(151) 2016 12 16
(441) 2015 03 02
(732) MIRAVENA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, PL.
(540) Miravena
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, artykuły perfumeryjne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty parafarmaceutyczne, 39 konfekcjonowanie wyrobów
kosmetycznych, perfumeryjnych i parafarmaceutyków, 40 usługi w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych na zamówienie,
42 badania techniczne i ekspertyzy techniczne w zakresie wyrobów
kosmetycznych.
(111) 311731
(220) 2014 10 08
(210) 434238
(151) 2016 11 03
(441) 2015 01 19
(732) BERG MARIOLA TEATR MY PRODUCTION, Warszawa, PL.
(540) TEATR MY
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, fotografie [wydrukowane],
karty pocztowe, kalendarze, prospekty, publikacje drukowane, ulotki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, impresariat w działalności artystycznej, produkcja
filmów reklamowych, reklama, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
41 artyści teatralni, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, fotografia, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
produkcja przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych.
(111) 311732
(220) 2018 01 26
(210) 481632
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) POLCOM INVESTMENT XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOREST
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, marketing, zarządzanie hotelami, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 311733
(220) 2018 01 26
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) EURO-BEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RESTAURANT & BAR pera WARSAW
(540)

(210) 481637

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kawiarnia, restauracja, usługi
gastronomiczne.
(111) 311734
(220) 2018 01 26
(210) 481640
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) YaraVita Brassitel-Raz a dobrze !
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, 39 transport, pakowanie i składowanie to-
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warów, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, 44 usługi związane z rolnictwem i ogrodnictwem.

(111) 311735
(220) 2018 01 29
(210) 481674
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) 1901 WODOCIĄGI Miasta Krakowa
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.07.02, 07.01.01, 24.09.02, 24.11.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad
konsumentom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe,
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja,
doradztwo inżynieryjne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa
pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania, urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż
i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murowanie,
mycie pojazdów, naprawa pomp, obsługa basenów kąpielowych,
obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa
pojazdów, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn
i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok
cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne,
usługi stacji obsługi samochodów, wynajem buldożerów, koparek,
pomp odwadniających, sprzętu budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej,
paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kierowców,
logistyka transportu, magazynowanie, transport samochodowy,
składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, 40 wytwarzanie energii, łączenie materiałów na zamówienie, niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmieci
i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów
z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicznych
zajęć edukacyjnych dla dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody,
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dziedzinie fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary
geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.
(111) 311736
(220) 2018 01 29
(210) 481687
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BIOTRADE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Turośń
Kościelna, PL.

4097

(540) Cosy Garden
(540)

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 20 meble ogrodowe, szyldy z drewna lub tworzyw
sztucznych, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, ławy [meble], meble biurowe, meble, meble metalowe, osłony
do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, stojaki na książki [meble], stojaki na ręczniki [meble],
stoły z imadłem [meble], stopki do mebli, wsporniki, niemetalowe,
do mebli.
(111) 311737
(220) 2018 01 29
(210) 481689
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) KOSZELOWSKIE ZAKŁADY KREDOWE E. KAŁABUN, J.
CHAJĘCKI SPÓŁKA JAWNA, Koszelówka, PL.
(540) WAPNIAK KOSZELOWSKI KZK KOSZELOWSKIE ZAKŁADY
KREDOWE
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy wapniowe.
(111) 311738
(220) 2018 01 29
(210) 481699
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) PAROL, TRAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, PL.
(540) Optyrisk
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 16 instrukcje obsługi
programów komputerowych, 41 usługi szkoleniowe w dziedzinie
oprogramowania komputerowego.
(111) 311739
(220) 2018 01 30
(210) 481739
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) MANDALA BEAUTY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SYME
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, 10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, 42 badania
w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne,
44 chirurgia plastyczna, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi telemedyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich.
(111) 311740
(220) 2018 01 30
(210) 481749
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków, PL.
(540) MUSiak
(540)

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

4098
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(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 dżemy, kompoty, zupy, sałatki owocowe, warzywne, napoje mleczne, zupy, przetwory jarzynowe, bulion, przeciery, 30 sosy owocowe, musy.
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(111) 311742
(220) 2018 01 30
(210) 481768
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) OŁTARZEWSKI MARCIN SPRINTA GROUP, Nadarzyn, PL.
(540) PAN FOTELIK
(540)

nie informacji w komputerowych bazach danych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi public relations, informacja marketingowa, informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, sprzedaż hurtowa
i detaliczna takich towarów jak: pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt
do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi,
wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków
dziecięcych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych
wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych,
kosze przystosowane do rowerów, akcesoriów do fotelików samochodowych i do wózków dla dzieci, 41 edukacja, publikowanie materiałów drukowanych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja materiałów multimedialnych, publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, organizacja
szkoleń, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, kursy szkoleniowe, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, jasnoróżowy, pomarańczowy,
niebieski, granatowy, czarny, biały
(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.17, 02.05.23, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.16, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15, 18.04.01, 18.04.11
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku
z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania
dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń
pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków
dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane
do rowerów, 35 kampanie marketingowe, reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej, usługi agencji marketingowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, gromadzenie i systematyzowa-

(111) 311743
(220) 2018 01 30
(210) 481769
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) OŁTARZEWSKI MARCIN SPRINTA GROUP, Nadarzyn, PL.
(540) PAN FOTELIK
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku
z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania
dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń
pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków
dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane
do rowerów, 35 kampanie marketingowe, reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej, usługi agencji marketingowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi public relations, informacja marketingowa, informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, zarządzanie programami

(111) 311741
(220) 2018 01 30
(210) 481762
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) KA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Okonek, PL.
(540) KA 11
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony
(531) 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, dachówki ceramiczne, gliniane, kamienne, drewno konstrukcyjne,
drewno, gips, tynk gipsowy, beton, beton zbrojny, bloczki betonowe,
płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty gipsowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych i wykończeniowych, drzwi,
chemii budowlanej, dociepleń, suchej zabudowy, dachów, materiałów malarskich, glazury, terakoty, armatury, hydrauliki, elektryki.

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, sprzedaż hurtowa
i detaliczna takich towarów jak: pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt
do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi,
wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków
dziecięcych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych
wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych,
kosze przystosowane do rowerów, akcesoriów do fotelików samochodowych i do wózków dla dzieci, 41 edukacja, publikowanie materiałów drukowanych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja materiałów multimedialnych, publikowanie materiałów drukowanych
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, organizacja
szkoleń, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie, kursy szkoleniowe, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(111) 311744
(220) 2018 01 30
(210) 481772
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) GROCHOWSKI MACIEJ, Siedlce, PL.
(540) miodella
(510), (511) 5 syropy miodowo-owocowe do użytku farmaceutycznego, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 pasty do smarowania
składające się głównie z owoców, pasta z owoców, pasta z owoców
tłoczonych, przekąski z owoców, dżemy, dżemy owocowe, dżemy
malinowe, dżemy truskawkowe, dżem z rabarbaru, dżem jeżynowy, dżem imbirowy, dżem śliwkowy, przetwory owocowe [dżemy],
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie suszonych owoców, masło miodowe, 30 krem
miodowo-owocowy, miód, miód owocowy, miód z dodatkiem owoców, miód ziołowy, ziołomiód, słodkie pasty do smarowania [miód],
ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], batony
na bazie ziaren, miodu i owoców, batony zbożowe, batony zbożowe
i energetyczne, batony na bazie granoli, płatki śniadaniowe zawierające miód, chrupiące ciastka z kremem, chrupiące ciastka z nadzieniem (miodella), wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, batony i guma do żucia,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane i pszeniczne,
płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające
owoce, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe
o smaku miodu, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców
i błonnika, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, dodatki
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, substancje nadające
smak jako dodatek do napojów [inne niż olejki eteryczne], roślinne
aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], nielecznicze napoje
herbaciane, aromaty do napojów, napoje sporządzone z herbaty, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty
ziołowe do sporządzania napojów, wyroby piekarnicze zawierające
kremy i owoce, pasty czekoladowe [do smarowania], wyroby cukiernicze zawierające dżem, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie muesli, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, biszkopty, praliny z płynnym nadzieniem,
wyroby piekarnicze zawierające kremy, 32 bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące,
napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne,
napoje owocowe, woda [napoje], bezalkoholowe napoje gazowane,
napoje z guaraną, napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe

4099

napoje niskokaloryczne, napoje owocowe niealkoholowe, napoje dla
sportowców, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], soki
owocowe do użytku jako napoje, napoje na bazie soku z winogron,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], bezalkoholowe napoje słodowe, niegazowane
napoje bezalkoholowe, napoje (syropy do-), syropy do napojów,
bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje sportowe wzbogacane proteinami, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie owoców, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku jabłkowego, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, sorbety w postaci napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu
napojów, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, napoje bezalkoholowe na bazie miodu.

(111) 311745
(220) 2018 01 31
(210) 481794
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) TVOKAZJE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 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,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie programów
telewizyjnych, także za pośrednictwem Internetu, multimedialne
transmisje strumieniowe, komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, usługi ogłoszeń
elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu
wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty
elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
przydzielanie dostępu do baz danych, 41 telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne obejmujące: prezentację wiadomości,
tekstów i danych zawierających obrazy ruchome i nieruchome, tekst,
filmy, nagrania dźwiękowe i treści multimedialne dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, publikację tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż reklamowe,
informacja o rozrywce, edukacji, hobby, kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.

4100
(111) 311746
(220) 2018 01 31
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszwały, PL.
(540) bASE GROUP
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2018

(210) 481802

(510), (511) 27 dywaniki, dywaniki do samochodów, dywaniki samochodowe, maty samochodowe, dywaniki podłogowe do pojazdów
i samochodów, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami,
podkłady pod dywaniki, wykładzina samochodowa, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni branży motoryzacyjnej, sprzedaż i promocja
sprzedaży dywaników samochodowych, detaliczny handel dywanikami samochodowymi, w tym prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, sprzedaż i promocja sprzedaży dywaników samochodowych
w Internecie.

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przemysłowe konstrukcje metalowe, przemysłowe konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje dla
przemysłu energetycznego, metalowe konstrukcje dla przemysłu
spożywczego, metalowe konstrukcje dla przemysłu morskiego, metalowe konstrukcje dla przemysłu kolejowego, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, obudowy do szybów naftowych
metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały konstrukcyjne metalowe, rury i rurki metalowe, zbiorniki i kadzie metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania
i transportu, 11 wymienniki ciepła, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 40 obróbka
metali, usługi spawalnicze, cynowanie, chromowanie, frezowanie,
galwanizacja, grawerowanie, kadmowanie, usługi kotlarstwa, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie,
platerowanie metali, niklowanie, informacje o obróbce metali, polerowanie, powlekanie galwaniczne, usuwanie warstw nawierzchniowych, wulkanizacja.

(111) 311750
(220) 2018 02 05
(210) 481950
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ZDROJEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stężyca, PL.
(540) ZDROJEWSCY
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, beton ogniotrwały, beton
zbrojony, sklepienia betonowe, podłogi betonowe, betonowe rury,
belki betonowe, ściany betonowe, pojemniki betonowe, słupy betonowe, pachołki betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, płyty betonowe, panele betonowe, beton
do odlewania, figurki z betonu, figury z betonu, betonowe elementy
budowlane, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy brukowe, masa betonowa prefabrykowana, kamienie brukowe betonowe,
kostki brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, beton
gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu,
kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, drogowe
bariery ochronne z betonu, kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, materiały
kruszywowe do stosowania w betonie, okienne skrzynki na kwiaty
wykonane z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane materiały
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży w zakresie betonowych
elementów budowlanych, brukowych i ogrodowych, materiałów budowlanych, elektronarzędzi, składników chemicznych dla budownictwa, zbrojeń stalowych, materiałów wykończeniowych, kominków.

(111) 311747
(220) 2018 02 01
(210) 481826
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) SENTEO
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, maszyny rolnicze, maszyny
budowlane, silniki do maszyn i ich części.
(111) 311748
(220) 2018 02 01
(210) 481836
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 12
(732) STYPUŁKOWSKA-SZCZEPAŃSKA IWONA ALDOS,
Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) ALDOS
(510), (511) 27 dywaniki, dywaniki do samochodów, dywaniki samochodowe, maty samochodowe, dywaniki podłogowe do pojazdów
i samochodów, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami,
podkłady pod dywaniki, wykładzina samochodowa, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni branży motoryzacyjnej, sprzedaż i promocja
sprzedaży dywaników samochodowych, detaliczny handel dywanikami samochodowymi, w tym prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, sprzedaż i promocja sprzedaży dywaników samochodowych
w Internecie.
(111) 311749
(220) 2018 02 01
(210) 481837
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) STYPUŁKOWSKA-SZCZEPAŃSKA IWONA ALDOS, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) ALDOS
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.03.23

(111) 311751
(220) 2018 02 05
(210) 481959
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ŁOPATO WALDEMAR KOSMETYKI PROFESJONALNE,
Nowa Sól, PL.
(540) biokur
(510), (511) 3 brokat do paznokci, emalia do paznokci, kalkomanie
do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kosmetyki do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do paznokci, olejek do skórek
wokół paznokci, papier ścierny do paznokci, podkłady do lakierów
do paznokci, preparaty do pedicure, proszek do polerowania paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do paznokci, sztuczne paznokcie, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki
zmiękczające skórki przy paznokciach, zmywacze do paznokci, żel
do paznokci, 35 udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków do paznokci, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków do manicure i pedicure, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
do manicure i pedicure, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kosmetyków do manicure i pedicure, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 311752
(151) 2018 06 26

(220) 2018 02 05
(441) 2018 03 12

(210) 481996
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(732) AMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) iamysleep
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje
komputerowe do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, 20 meble, w tym meble metalowe, materace, poduszki, wałki, zagłówki, podłokietniki, podnóżki, 24 nakrycia i narzuty na łóżka, stoły, fotele, krzesła, koce, kołdry,
pledy, śpiwory, tekstylne produkty finalne, bielizna pościelowa, poszwy, poszewki i pokrowce na materace, poduszki, wałki, zagłówki,
pokrowce ochronne na meble, tkaniny obiciowe i okładziny do mebli
z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, zasłony i moskitiery z surowców włókienniczych i tworzyw sztucznych, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni, oraz
dystrybucja towarów przez Internet i prowadzenie sklepu w systemie
on-line za pośrednictwem Internetu, towarów: meble, w tym meble
metalowe, materace, poduszki, wałki, zagłówki, podłokietniki, podnóżki, nakrycia i narzuty na łóżka, stoły, fotele, krzesła, koce, kołdry,
pledy, śpiwory, tekstylne produkty finalne, bielizna pościelowa, poszwy, poszewki i pokrowce na materace, poduszki, wałki, zagłówki,
pokrowce ochronne na meble, tkaniny obiciowe i okładziny do mebli z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych, zasłony i moskitiery z surowców włókienniczych i tworzyw sztucznych, zabawki,
37 montaż i kompletacja z gotowych elementów mebli i ich wyposażenia, zabawek i innych artykułów przemysłowych dla dzieci na zamówienie dla osób trzecich.
(111) 311753
(220) 2018 02 05
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) bracia DOBROWOLSCY z dumą polecają
(540)

(210) 482008

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 06.07.04, 06.07.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety, przetworzone produkty
mięsne, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej towarów obejmujących: mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), pasztety, przetworzone produkty mięsne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 311754
(220) 2018 02 05
(210) 482015
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice, PL.
(540) Basia Basia
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka orzechowego, olej z orzechów,
olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmowego do żywności,
orzechy jadalne, orzechy konserwowane, orzechy przyprawione,
orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzone, gotowane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone,
mielone orzechy, orzechy preparowane, suszone orzechy kokosowe,
preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy arekowe,
preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy włoskie,
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orzechy z przyprawami, orzechy ziemne przetworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy torreja, preparowane orzechy
makadamia, prażone orzechy ziemne, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, jądra orzechów włoskich, przekąski
na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów, batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, polewy orzechowe, masło z orzechów, pasta z orzechów
laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, masło z orzechów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe w proszku, olej
sezamowy, rozdrobnione ziarna sezamu, spożywczy olej sezamowy,
tahini [pasta z ziarna sezamowego], kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, płatki kokosowe, masło kokosowe [olej
kokosowy], olej kokosowy, mleko kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożywczy olej kokosowy, woda kokosowa [napój], przekąski
na bazie kokosu, mleko kokosowe w proszku, krewetki w cieście kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje na bazie
mleka kokosowego, mleko kokosowe do stosowania jako napój, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], hummus, hummus [pasta z ciecierzycy],
30 sosy zawierające orzechy, sosy o smakach orzechowych, orzechy
w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie
czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, płatki
owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola),
przekąski sezamowe, pasta sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy],
słodycze z oleju sezamowego, sól kuchenna zmieszana z nasionami
sezamu, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy,
mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna następujących towarów: napoje na bazie mleka
orzechowego, olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z orzecha palmowego do żywności, orzechy jadalne, orzechy konserwowane, orzechy przyprawione, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy solone, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
blanszowane, orzechy przetworzone, gotowane orzechy, suszone
orzechy, orzechy suszone, mielone orzechy, orzechy preparowane,
suszone orzechy kokosowe, preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy arekowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne przetworzone, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy
torreja, preparowane orzechy makadamia, prażone orzechy ziemne,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, jądra
orzechów włoskich, przekąski na bazie orzechów, mieszanki owoców
i orzechów, batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, pasty do smarowania składające
się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, polewy orzechowe,
masło z orzechów, pasta z orzechów laskowych, pasty przyrządzone
z orzechów, masło z orzechów nerkowca, pasty na bazie orzechów,
masła orzechowe w proszku, olej sezamowy, rozdrobnione ziarna
sezamu, spożywczy olej sezamowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], kokos przetworzony, wiórki kokosowe, proszek kokosowy, płatki
kokosowe, masło kokosowe [olej kokosowy], olej kokosowy, mleko
kokosowe, suszone orzechy kokosowe, spożywczy olej kokosowy,
woda kokosowa [napój], przekąski na bazie kokosu, mleko kokosowe
w proszku, krewetki w cieście kokosowym, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka kokosowego, mleko kokosowe do stosowania jako napój, organiczny olej kokosowy do celów
kulinarnych, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], sosy zawierające orzechy, sosy
o smakach orzechowych, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], orzechy macadamia w polewie czekoladowej,
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wiórki do wyrobów
cukierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub

4102

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

suszonych owoców (granola), przekąski sezamowe, pasta sezamowa, ziarna sezamu [przyprawy], słodycze z oleju sezamowego, sól
kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, prażone i mielone ziarna
sezamu do użytku jako przyprawy, mąka kokosowa przeznaczona
do spożycia przez ludzi.

(111) 311755
(220) 2018 02 06
(210) 482037
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) WAŚKOWIAK MAREK BETONWERK, Krotoszyn, PL.
(540) Asphaltwerk
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 6 metalowe kontenery hakowe, kapsuły [kontenery metalowe], zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery na odpady, kontenery transportowe
z metalu, kontenery na śmieci [kosze] z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z metalu, metalowe kontenery
do transportu, metalowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], zbiorniki
metalowe, zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], zbiorniki z metalu,
metalowe zbiorniki na wodę, silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, konstrukcje
metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, skrzynie [konstrukcje
metalowe], konstrukcje przenośne metalowe, przenośne konstrukcje
metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], modułowe konstrukcje metalowe, suwnice [konstrukcje] z metalu, konstrukcje budowlane z metalu, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, przenośne konstrukcje wykonane
z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, platformy
budowlane [konstrukcje] z metalu, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe do budowli), kratownice metalowe, metalowe kratownice
przestrzenne, kratownice [kładki] metalowe, 7 maszyny dźwigowe,
maszyny załadowcze, maszyny mieszające, maszyny wytrząsające,
maszyny montażowe, separatory [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], dźwigniki [maszyny], maszyny górnicze, maszyny kruszące, maszyny budowlane, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny
odlewnicze, maszyny łączące, maszyny workujące, maszyny paletujące, maszyny transportowe, transportery [maszyny], miksery [maszyny], prasy walcowe [maszyny], przemysłowe maszyny mieszające,
maszyny dla górnictwa, maszyny do taśmowania, przenośniki korytowe [maszyny], maszyny do młotkowania, narzędzia pneumatyczne
[maszyny], wibracyjne separatory [maszyny], leje zasypowe [maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], precyzyjne przecinaki [maszyny],
maszyny do rozprowadzania, maszyny umieszczające beton, maszyny do toczenia, maszyny do piaskowania, maszyny dla odlewnictwa,
sprzęgła wałów [maszyny], maszyny do mieszania, manipulatory
przemysłowe [maszyny], przenośniki śrubowe [maszyny], kruszarki
kamienia [maszyny], zautomatyzowane maszyny montażowe, maszyny do cięcia, prasy [maszyny przemysłowe], maszyny do recyklingu, maszyny do śrutowania, szczękowe kruszarki [maszyny], maszyny
do mieszania asfaltu, maszyny do produkcji krawężników, maszyny
do przenoszenia materiałów, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do kruszenia odpadów, maszyny do mieszania betonu, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do produkcji bitumu, separatory
sitowe wibracyjne [maszyny], maszyny do rozbijania kamieni, maszyny do zagęszczania materiałów, rozdrabniarki [maszyny] do odpadków, podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, maszyny do przenoszenia ziemi,
maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny do układania betonowych nawierzchni, stacjonarne maszyny do prasowania asfaltu,
kruszarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, elektryczne wibratory do betonu, kontenery i mieszarki
w jednym do produkcji betonu, przenośniki, przenośniki śrubowe,
przenośniki kubełkowe, przenośniki hydrauliczne, przenośniki wałkowe, przenośniki wibracyjne, przenośniki łańcuchowe, przenośniki
magnetyczne, taśmowe (przenośniki-), przenośniki taśmowe, stałe
przenośniki taśmowe, pionowe przenośniki kubełkowe, obrotowe
przenośniki śrubowe, obrotowe przenośniki kubełkowe, rurowe
przenośniki pneumatyczne, ruchome przenośniki ślimakowe, ruchome przenośniki taśmowe, przenośniki, w szczególności przenośniki
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taśmowe i wałkowe, stopniowe i segmentowane przenośniki, przenośniki do przeładunku materiałów, przenośniki do użytku w kopalniach, mieszalniki do płynów [maszyny], mieszalniki, mieszarki
mechaniczne, mieszarki elektryczne, 37 malowanie, powlekanie
[malowanie], malowanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie i lakierowanie, konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, naprawa maszyn górniczych,
naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka metali, piaskowanie, spawanie, 42 projektowanie techniczne, projektowanie
konstrukcji, konstrukcyjne [projektowanie-].

(111) 311756
(220) 2018 02 06
(210) 482039
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) WAŚKOWIAK MAREK BETONWERK, Krotoszyn, PL.
(540) Betonwerk
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 6 metalowe kontenery hakowe, kapsuły [kontenery metalowe], zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery na odpady, kontenery transportowe
z metalu, kontenery na śmieci [kosze] z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z metalu, metalowe kontenery
do transportu, metalowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], zbiorniki
metalowe, zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], zbiorniki z metalu,
metalowe zbiorniki na wodę, silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, konstrukcje
metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, skrzynie [konstrukcje
metalowe], konstrukcje przenośne metalowe, przenośne konstrukcje
metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], modułowe konstrukcje metalowe, suwnice [konstrukcje] z metalu, konstrukcje budowlane z metalu, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, przenośne konstrukcje wykonane
z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, platformy
budowlane [konstrukcje] z metalu, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe do budowli), kratownice metalowe, metalowe kratownice
przestrzenne, kratownice [kładki] metalowe, 7 maszyny dźwigowe,
maszyny załadowcze, maszyny mieszające, maszyny wytrząsające,
maszyny montażowe, separatory [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], dźwigniki [maszyny], maszyny górnicze, maszyny kruszące, maszyny budowlane, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny
odlewnicze, maszyny łączące, maszyny workujące, maszyny paletujące, maszyny transportowe, transportery [maszyny], miksery [maszyny], prasy walcowe [maszyny], przemysłowe maszyny mieszające,
maszyny dla górnictwa, maszyny do taśmowania, przenośniki korytowe [maszyny], maszyny do młotkowania, narzędzia pneumatyczne
[maszyny], wibracyjne separatory [maszyny], leje zasypowe [maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], precyzyjne przecinaki [maszyny],
maszyny do rozprowadzania, maszyny umieszczające beton, maszyny do toczenia, maszyny do piaskowania, maszyny dla odlewnictwa,
sprzęgła wałów [maszyny], maszyny do mieszania, manipulatory
przemysłowe [maszyny], przenośniki śrubowe [maszyny], kruszarki
kamienia [maszyny], zautomatyzowane maszyny montażowe, maszyny do cięcia, prasy [maszyny przemysłowe], maszyny do recyklingu, maszyny do śrutowania, szczękowe kruszarki [maszyny], maszyny
do mieszania asfaltu, maszyny do produkcji krawężników, maszyny
do przenoszenia materiałów, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do kruszenia odpadów, maszyny do mieszania betonu, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do produkcji bitumu, separatory
sitowe wibracyjne [maszyny], maszyny do rozbijania kamieni, maszyny do zagęszczania materiałów, rozdrabniarki [maszyny] do odpadków, podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], maszyny do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, maszyny do przenoszenia ziemi,
maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny do układania betonowych nawierzchni, stacjonarne maszyny do prasowania asfaltu,
kruszarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], maszyny rolni-
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cze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, elektryczne wibratory do betonu, kontenery i mieszarki
w jednym do produkcji betonu, przenośniki, przenośniki śrubowe,
przenośniki kubełkowe, przenośniki hydrauliczne, przenośniki wałkowe, przenośniki wibracyjne, przenośniki łańcuchowe, przenośniki
magnetyczne, taśmowe (przenośniki-), przenośniki taśmowe, stałe
przenośniki taśmowe, pionowe przenośniki kubełkowe, obrotowe
przenośniki śrubowe, obrotowe przenośniki kubełkowe, rurowe
przenośniki pneumatyczne, ruchome przenośniki ślimakowe, ruchome przenośniki taśmowe, przenośniki, w szczególności przenośniki
taśmowe i wałkowe, stopniowe i segmentowane przenośniki, przenośniki do przeładunku materiałów, przenośniki do użytku w kopalniach, mieszalniki do płynów [maszyny], mieszalniki, mieszarki
mechaniczne, mieszarki elektryczne, 37 malowanie, powlekanie
[malowanie], malowanie samochodów, malowanie pojazdów, malowanie natryskowe, malowanie natryskowe metali, malowanie pojazdów mechanicznych, malowanie i lakierowanie, konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, naprawa maszyn górniczych,
naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
budowlanych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka metali, piaskowanie, spawanie, 42 projektowanie techniczne, projektowanie
konstrukcji, konstrukcyjne [projektowanie-].
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(732) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tumieszkamy
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.03, 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.24,
26.03.23, 26.11.06, 26.11.12, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, celuloidy do filmów animowanych, chłonne
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki
papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie],
czasopisma [periodyki], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady,
ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub
kartonu, figurki [statuetki] z papieru mâché, 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], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, globusy, grafity do ołówków,
gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit),
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, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku
domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy
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do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub
ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty
na butelki z papieru lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], książki, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie],
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, 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], nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], notatniki [notesy], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły
biurowe], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, papier, papier do maszyn
rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier
higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi
drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki adresowe do adresarek,
podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki
do książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, poduszki do stempli, pieczęci,
pojemniki na ołówki, powielacze, prospekty, 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, ramki
i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje
graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki
do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące
biurowe, spinacze do papieru, stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania,
sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy
z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca
[materiały piśmienne], 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, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru,
tuby z tektury, 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), wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wypełnienie z pa-
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pieru 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, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne
[artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], zwijacze
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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 w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
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, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa w handlu, 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 w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, 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 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, agencje
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ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość online, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, organizacja zbiórek, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, 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 finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 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, 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków ód zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, informacja o naprawach,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany, naprawa pomp,
naprawa zamków, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch
tekstylnych, prasowanie odzieży, rozbiórka budynków, tynkowanie,
układanie kabli, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń,
wypożyczanie zmywarek, zamiatanie dróg.
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(732) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tumieszkamy
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 07.01.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.03.23, 26.11.06, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.12
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy
[roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe,
broszury, celuloidy do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania,
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etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki
z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statuetki]
z papieru mâché, 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], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały
na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze
(wpuszczane w pulpit), 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, klej rybi [karuk] do papieru lub
do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria
lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty
na butelki z papieru lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], książki, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], makiety
architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, 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], nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni
klejących [artykuły biurowe], notatniki [notesy], numeratory, obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy i zdjęcia, obsadki
do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki
automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru
na doniczki, papier, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania
[listowy], papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania,
papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy,
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe,
papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki adresowe
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko,
podpórki do książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki na stół papierowe, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, powielacze, prospekty, 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, ramki i stojaki
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne,
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory na luźne kartki,
serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów,
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze
do papieru, stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, szablony
[artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania
i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], 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 nie-
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elektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody
zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, 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), wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub
nie, wkłady atramentowe, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje
do włosów, 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, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy
drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, powielanie dokumentów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, 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 w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
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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 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość online,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie
pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, 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 finansowania, usługi gwarancyjne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena
nieruchomości, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 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,
37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków ód zewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie okien, informacja
o naprawach, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany, naprawa pomp,
naprawa zamków, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń,
wypożyczanie zmywarek, zamiatanie dróg.

(111) 311759
(220) 2018 02 06
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA, Kowalowy, PL.
(540) ŁAZUR
(540)

(210) 482053

Kolor znaku: czarny, szary, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
29.01.13, 26.13.25
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(510), (511) 14 kamienie szlachetne i półszlachetne, biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, w szczególności pierścionki, obrączki,
broszki, bransoletki, breloczki, łańcuszki, naszyjniki, spinki do mankietów, klipsy, kolczyki, monety, złoto, srebro i platyna nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych i półszlachetnych, sztabki
metali szlachetnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, przy
pomocy katalogów, stacjonarnych punktów sprzedaży i środków
komunikacji elektronicznej biżuterii z metali i kamieni szlachetnych,
monet, sztabek metali szlachetnych, srebrnych i platerowych sztućców, 40 usługi obróbki metali i kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych.

(111) 311760
(220) 2018 02 06
(210) 482065
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) BUCZEK BOGUSŁAWA BUCZEK ROBERT ABRA SPÓŁKA
CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL.
(540) AbrA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 01.15.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 11 dystrybutory wody gazowanej sodowej, 21 syfony
do wody gazowanej sodowej, 32 woda gazowana sodowa, woda
niegazowana.
(111) 311761
(220) 2018 02 06
(210) 482075
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) LEWICKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO PROHO, Nehrybka, PL.
(540) K KALETNICA
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, ćwieki ze skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui na krawaty, etui na prawo jazdy,
etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, etykiety skórzane, futerały
na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały
przenośne na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze, japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), kagańce, kopertówki,
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne,
kufry i torby podróżne, laski do chodzenia, laski do podpierania się,
laski i parasole w jednym, opaski skórzane, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, parasole i parasolki, parasole (pokrowce na-), paski skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji skóry, plecaki, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki
na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce na bagaż, pokrowce
do garniturów, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce [worki]
na sprzęt, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, puste przyborniki na instrumenty lekarskie, rzemienie, sakiewki skórzane, sakwy,
saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, skórzane walizki
podróżne, sportowe torby, sznurowadła (skórzane), sznury skórzane,
teczki, torby, torebki, torby ze sznurka na zakupy, torebki noszone
na biodrach, tornistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, worki, sakiewki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skórzane etui na karty,
torebki na biodra [nerki], brezentowe torby na zakupy, etui na karty
[portfele], pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 25 rękawice, w tym
rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, paski wykonane z imitacji
skóry, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież z imitacji skóry, skórzane nakrycia głowy, paski skórzane [odzież], odzież ze skóry, buty
skórzane, kapcie skórzane, paski, paski [odzież], paski z materiału, paski do smokingów, paski materiałowe [odzież], rękawiczki, rękawiczki
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samochodowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, krawaty, muszki,
nakrycia głowy, odzież, obuwie.

(111) 311762
(220) 2018 02 06
(210) 482078
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) czułe dranie
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
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danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311763
(220) 2018 02 06
(210) 482081
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) ULTRAMASZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Warsew
(510), (511) 25 bielizna, bezrękawniki: bermudy, bikini, biustonosze:
blezery, bluzki, body [odzież], body [bielizna], chusty [odzież], chustki
[apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy,
fartuszki, fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki
[odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki,
legginsy, letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki minispódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna, parea, pelerynki,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki, smokingi spodenki, spódnice,
spodnie, suknie wieczorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale,
szaliki, szorty, togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne,
żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 35 organizowanie targów handlowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów
i wystaw, promocja targów do celów handlowych, promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: bielizna, bezrękawniki, bermudy, bikini, biustonosze, blezery,
bluzki, body [odzież], body [bielizna], chusty [odzież], chustki [apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy, fartuszki, fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki [odzież],
kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki,
kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki, legginsy,
letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki mini spódniczki, mundury, narzutki
na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna, parea, pelerynki, piżamy,
płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki, smokingi spodenki, spódnice, spodnie,
suknie wieczorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale, szaliki,
szorty, togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne, żakiety
męskie, żakiety z dzianiny, usługi sprzedaży hurtowej następujących
towarów: bielizna, bezrękawniki, bermudy, bikini, biustonosz, blezery, bluzki, body [odzież], body [bielizna], chusty [odzież], chustki
[apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy,
fartuszki, fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki
[odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki,
legginsy, letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki mini spódniczki, mundury, na-
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rzutki na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna, parea, pelerynki,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki, smokingi spodenki, spódnice,
spodnie, suknie wieczorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale,
szaliki, szorty, togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne,
żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 41 nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], pokazy [do celów szkoleniowych], usługi instruktażowe i szkoleniowe, nauka szycia, pokazy
mody w celach rozrywkowych [organizacja-], organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów, organizacja warsztatów i seminariów.

(111) 311764
(220) 2018 02 06
(210) 482083
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) najlepiej rokująca stacja
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących
jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem
firm, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym
programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizo-
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wanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311765
(220) 2018 02 06
(210) 482084
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) rockomotywa
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących
jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem
firm, 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
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przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311766
(220) 2018 02 06
(210) 482085
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MELOMAGIA
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicz-
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nej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organi-
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zowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311767
(220) 2018 02 06
(210) 482088
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wygrana Gwarantowana w Radiu ZET
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze 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, wypo-
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życzanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311768
(220) 2018 02 06
(210) 482089
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AS W KINIE
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie 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
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sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311769
(220) 2018 02 06
(210) 482090
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MELOWEEKEND
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
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materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kultu-
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ralnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311770
(220) 2018 02 06
(210) 482095
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Twój dzień z Melo
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych, usługi
reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich
w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze 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, pre-
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zentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.

(111) 311771
(220) 2018 02 06
(210) 482097
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) GAMATEX FASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Bystre, PL.
(540) Gamatex Fashion Group
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, produkty perfumeryjne,
szampony, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 14 breloczki,
etui na biżuterię, bransoletki, broszki, łańcuszki, medaliony, szpilki
ozdobne, szpilki do krawatów, ozdoby, spinki do mankietów, naszyjniki, wisiorki, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, paski
do zegarków, 24 bielizna, kołdry, narzuty na łóżka, pledy, poszewki
na poduszki, prześcieradła na łóżka, podszewki, ręczniki, serwety
na stół niepapierowe, zasłony, tkaniny, dzianina, filc, jedwab, flanela, tiul, szenila, tafta, krepa, metki tekstylne, 25 odzież, szale, szaliki,
swetry, płaszcze, garnitury, palta, kurtki, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, bielizna osobista, biustonosze, bokserki, czapki, apaszki,
chusty, kamizelki, poncza, rękawiczki, spodnie, legginsy, tuniki, paski,
skarpetki, podkolanówki, koszule, podkoszulki, kurtki, nakrycia głowy, obuwie, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kombinezony, nakrycia
głowy, piżamy, rajstopy, pończochy, 35 reklama, rozpowszechnianie
reklam, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi marketingowe, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży.
(111) 311772
(220) 2018 02 07
(210) 482108
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) VILLA omnia
(540)

(531) 05.03.06, 27.05.01
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(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 usługi gastronomiczne świadczone przez hotele.

(111) 311773
(220) 2018 02 07
(210) 482121
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) GINTER EDYTA SALON FRYZJERSKI EDYTA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) BARBER SHOP Edyta SHAVES & TRIMS
(540)

(531) 26.05.14, 02.09.12, 24.15.02, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi polegające na gromadzeniu i udostępnianiu klientom kosmetyków, środków perfumeryjnych, środków do pielęgnacji włosów i paznokci różnych firm
w celu ich obejrzenia, zapoznania się z ich właściwościami i nabycia,
prowadzenia salonów piękności, prowadzenia salonów fryzjerskich,
prowadzenia salonów kosmetycznych, 44 usługi fryzjerskie, usługi
kosmetyczne, usługi fizykoterapii, usługi pielęgnacji ciała, solarium,
zabiegi błotne wyszczuplające, modelujące, usługi dotyczące tipsów, akryli, żelów.
(111) 311774
(220) 2018 02 07
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) SZATKOWSKI DAMIAN, Sobolewo, PL.
(540) HUNTER’S LAND
(540)

(210) 482130

(531) 24.03.07, 03.01.04, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla
zwierząt.
(111) 311775
(220) 2018 02 08
(210) 482159
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI
(510), (511) 29 batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami
posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, chipsy owocowe, dipy, desery na bazie sztucznego mleka, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, gotowe dania
warzywne, koncentraty zup, masło, masło klarowane, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, oleje i tłuszcze
jadalne, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie soi, sałatki gotowe, 30 przyprawy spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze,
wafelki [artykuły spożywcze], ciastka owsiane spożywcze, herbatniki
owsiane spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, jogurt mrożony
[lody spożywcze], batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, mieszanki do nadzienia esencje spożywcze,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, produkty spożywcze
wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, czekoladowe napoje
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, mieszanki
mąki, koncentrat mąki do żywności, sosy, 35 usługi sprzedaży hur-
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towej i detalicznej następujących produktów: batoników na bazie
orzechów będących zamiennikami posiłków, batoników na bazie
owoców będących zamiennikami posiłków, batonów organicznych
na bazie orzechów i ziaren, batonów spożywczych na bazie orzechów, chipsy owocowych, dipów, deserów na bazie sztucznego
mleka, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, gotowych dań warzywnych, koncentratów zup, masła, masła klarowanego, mieszanek
owoców i orzechów, mieszanek owoców suszonych, olejów i tłuszczy jadalnych, przekąsek na bazie sera, przekąsek na bazie soi, sałatek gotowych. przypraw spożywczych, kasz spożywczych, lodów
spożywczych, wafelków [artykuły spożywcze], ciastek owsianych
spożywczych, herbatników owsianych spożywczych, artykułów
spożywczych ze zbóż, jogurtów mrożonych, batonów spożywczych
na bazie zbóż, przetworów spożywczych na bazie ziaren, mieszanek do nadzienia. esencji spożywczych, gotowych produktów spożywczych w postaci sosów, produktów spożywcze wytwarzanych
ze słodzików do przyrządzania deserów, lodów spożywczych. mrożonych jogurtów i sorbetów, mieszanek spożywczych składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, czekoladowe napoje
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, przypraw
spożywczych składających się głównie z ketchupu i salsy, mieszanek
mąki, koncentratów mąki do żywności.

(111) 311776
(220) 2011 01 18
(151) 2018 06 29
(441) 2011 04 26
(732) UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNIMOT
(540)

(210) 380161

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty i płyny chłodnicze, substancje do naprawy
opon, substancje do naprawy dętek, płyny hamulcowe, substancje
zapobiegające zamarzaniu zamków i do szyb, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do napędu automatycznego, płyny do układu
kierowniczego ze wspomaganiem, 2 farby, preparaty zabezpieczające przed rdzą, emalie do malowania, farby podkładowe, środki antykorozyjne, oleje i smary przeciwrdzewne, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, rozcieńczalniki do farb i lakierów,
taśmy antykorozyjne, lakiery, preparaty zabezpieczające do metali,
rozcieńczalniki do farb i lakierów, 3 kosmetyki samochodowe, środki
czyszczące do samochodów, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia, szampony samochodowe, środki do polerowania,
preparaty do mycia, kremy do polerowania, kamień do polerowania,
papier do polerowania, preparaty do polerowania, woski do polerowania, płyny do spryskiwania szyb, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, mieszaniny zapachowe, 4 alkohol jako paliwo,
paliwo na bazie alkoholu, smary, gaz oświetleniowy, gazy zestalone
jako paliwo, gaz olejowy, oleje i tłuszcze nie ujęte w innych klasach,
woski nie ujęte w innych klasach, benzyna, świece, dodatki nie chemiczne do paliw silnikowych, oleje do smarowania, oleje napędowe,
oleje przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, tłuszcze do smarowania, paliwo, paliwo silnikowe, paliwo do diesel, paliwo gazowe,
drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, nafta, nafta oświetleniowa,
ropa naftowa surowa lub rafinowana, 6 butle i pojemniki metalowe
do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, zbiorniki metalowe,
drobnica żelazna, metalowe pojemniki na paliwo płynne, pojemniki
metalowe do magazynowania i transportu, beczki metalowe, rury
i rurki metalowe, przewody rurowe metalowe, 12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach, akcesoria i części do pojazdów nie ujęte w innych klasach, autoalarmy, 35 agencja
importowo-eksportowa, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zaopatrzenie osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wynajmo-
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wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw, pojazdów, akcesoriów i części do pojazdów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, kosmetyków do pojazdów,
produktów naftowych, olejów, smarów, towarów motoryzacyjnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na stacji paliw, w hurtowni
lub sklepie z artykułami spożywczymi, przemysłowymi, paliwami, pojazdami, akcesoriami i częściami do pojazdów, płynami do pojazdów,
lakierami i farbami, kosmetykami do pojazdów, produktami naftowymi, olejami, smarami, towarami motoryzacyjnymi, 37 antykorozyjne
zabezpieczanie pojazdów, naprawa i obsługa pojazdów, blacharstwo,
instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdów, bieżnikowanie i naprawa opon, wulkanizacja opon,
smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, 39 holowanie pojazdów,
dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, pomoc drogowa, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, usługi transportowe, magazynowanie, pakowanie towarów i produktów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa i gaz,
wypożyczanie pojazdów i samochodów, zaopatrywanie składowanie
i dystrybucja paliw i gazu, usługi kurierskie.

(111) 311777
(220) 2012 05 25
(210) 400883
(151) 2018 07 11
(441) 2012 08 27
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) perła summer
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, wyciąg chmielowy
do wytwarzania piwa.
(111) 311778
(220) 2012 06 06
(210) 401328
(151) 2018 06 07
(441) 2012 09 10
(732) FOR TUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOR TUNE
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi zarządzania w działalności handlowej, usługi administrowania działalności handlowej, usługi dotyczące prac biurowych, 40 obróbka materiałów, 41 usługi dotyczące
nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi związane z działalnością
sportową i kulturalną.
(111) 311779
(220) 2012 06 13
(210) 401492
(151) 2018 06 08
(441) 2012 09 24
(732) FOR TUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOR TUNE RECORDS
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi zarządzania w działalności
handlowej, usługi administrowania działalności handlowej, usługi
dotyczące prac biurowych, 40 usługi obróbki materiałów, 41 usługi
dotyczące nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi związane z działalnością sportową i kulturalną.
(111) 311780
(220) 2013 08 19
(210) 417951
(151) 2018 06 18
(441) 2013 12 09
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,, .
(540) TV.Play.pl
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, biały
(531) 16.01.04, 16.01.05, 24.15.01, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybu-
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cji 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,
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, kamery internetowe, 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 multimedialnych, 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, 41 edukacja, informacje o edukacji, fotografie,
chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, nauczanie,
nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu
sportowego, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej,
pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi
trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
komputerów .

(111) 311781
(220) 2013 10 16
(210) 420414
(151) 2018 07 12
(441) 2014 02 03
(732) TOTAL FITNESS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TOTALFITNESS CONCEPT
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(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety zawierające glukozę, kąpiele lecznicze,
suplementy diety zawierające lecytynę, napoje lecznicze, odżywcze
suplementy diety, sterydy, 28 przyrządy gimnastyczne, przyrządy
do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, pasy do podnoszenia ciężarów jako
artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, rowery treningowe stacjonarne, worki treningowe, 41 instruktaże z dziedziny gimnastyki, chronometraż imprez sportowych, usługi klubów zdrowia
w celu poprawiania kondycji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, wynajmowanie kortów
tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, informacja o rekreacji.
(111) 311782
(220) 2013 12 14
(210) 422756
(151) 2018 06 01
(441) 2014 03 31
(732) GAS FAMILIA S.R.O., STARÁ ĽUBOVŇA, SK.
(540) FLORENCE AMARETTO ORIGINATED IN ITALIAN DISTILLERIES.
THIS OLD RECIPE WAS PASSED DOWN FROM GENERATION TO
GENERATION. FINEST ALMONDS USED FOR QUALITY AROMA.
LIQUEUR
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, jasnożółty, ciemnożółty, zielony
(531) 25.01.19, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 pośrednictwo dotyczące sprzedaży towarów, reklama, sprzedaż detaliczna
napojów alkoholowych, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
agencje importowo-eksportowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, reklama, agencje
reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa, reklama interaktywna w sieciach
komputerowych, reklama telewizyjna, sprzedaż towarów przez sieci
komputerowe o zasięgu globalnym, usługi public relations.
(111) 311783
(220) 2014 01 10
(210) 423497
(151) 2018 06 18
(441) 2014 04 28
(732) WIRSKA DOROTA CANIFEL, Puszczykowo, PL.
(540) CANIFEL
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych,
porady w zakresie farmakologii.
(111) 311784
(220) 2014 01 10
(210) 423498
(151) 2018 06 18
(441) 2014 04 28
(732) WIRSKA DOROTA CANIFEL, Puszczykowo, PL.
(540) CANIFEL
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych,
porady w zakresie farmakologii.
(111) 311785
(220) 2015 10 20
(151) 2016 12 23
(441) 2016 01 18
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) CUKIERNIA Lidla
(540)

(210) 448303

(531) 08.01.09, 08.01.14, 08.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży
w zakresie chleba, ciast, wyrobów cukierniczych.
(111) 311786
(220) 2018 02 27
(210) 482828
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) LIMANÓWKA AGATA, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) Doskonale Niedoskonali
(510), (511) 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, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
organizowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka),
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe
uczelnie (edukacja).
(111) 311787
(220) 2018 02 27
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) LIMANÓWKA AGATA, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) n
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty
(531) 17.02.01, 17.02.25, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 482829
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(510), (511) 41 dostarczanie filmów nie do pobrania przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych do pobrania przy pomocy usług typu transmisja video
na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), produkcja
mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie
(edukacja).

(111) 311788
(220) 2018 03 05
(210) 483116
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) WRONKA RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Ostrzeszów, PL.
(540) SEQO Kompozyty Drewna
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski kompozytowe: tarasowe, ogrodzeniowe, elewacyjne.
(111) 311789
(220) 2018 03 20
(210) 483772
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) DIECEZJA TARNOWSKA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
W TARNOWIE, Tarnów, PL.
(540) RDN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, zielony
(531) 02.07.23, 27.03.02, 26.01.14, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.14
(510), (511) 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, audyt finansowy, 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 w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
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cich, 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, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, 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 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, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 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 handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone
przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, 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
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 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, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
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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 imprez rozrywkowych typu cosplay, 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 wspinaczkowych z przewodnikiem,
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), sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [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 kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 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].

(111) 311790
(151) 2018 06 28

(220) 2014 11 26
(441) 2015 03 16

(210) 436084
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(732) MAURER KRZYSZTOF P.P.U.H. TŁOCZNIA MAURER, Zarzecze, PL.
(540) ŚLIWOWICA z Łącka MANUFAKTURA MAURERA
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.14, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 311791
(220) 2015 06 10
(210) 443466
(151) 2018 06 19
(441) 2015 09 28
(732) WYDAWNICTWO MARTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) MARTEL WYDAWNICTWO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały
opakowaniowe, broszury, albumy, publikacje drukowane, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe] .
(111) 311792
(220) 2015 07 08
(210) 444539
(151) 2018 07 19
(441) 2015 10 26
(732) SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Femurin Twoja siła to kontrola
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.15.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych,
odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów,
kosmetyki dla zwierząt, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, parafarmaceutyki do celów leczniczych, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i medycznego, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność do celów
leczniczych, żywność funkcjonalna do celów medycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, krople do oczu,
krople do uszu, krople do nawilżania oczu, krople do nosa do leczenia alergii, plastry, plastry lecznicze, plastry do użytku medycznego,
plastry do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, mazidła, maści do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, produkty w postaci kapsułek,
tabletek, saszetek, żeli, sprayów, maści zarejestrowane jako wyroby
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medyczne do stosowania u ludzi, 10 rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, 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.

(111) 311793
(220) 2015 10 20
(210) 448294
(151) 2018 07 11
(441) 2016 01 18
(732) VENEDA-PROJEKT ECHO-97 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) VENEDA GALERIA
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.
(111) 311795
(220) 2015 12 08
(210) 450188
(151) 2018 07 10
(441) 2016 03 14
(732) WARSZAWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HST
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.
(111) 311794
(220) 2015 10 20
(210) 448296
(151) 2018 07 11
(441) 2016 01 18
(732) GALAXY-PROJEKT ECHO-106 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) GALAXY

Kolor znaku: brązowy, biały, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej narzędzi i urządzeń warsztatowych sterowanych ręcznie
oraz napędzanych silnikiem elektrycznym dla warsztatów mechaniki
pojazdowej, usługi w zakresie prezentacji towarów służące zachęceniu odbiorców do ich zakupu, usługi w zakresie organizowania targów oraz giełd handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej.
(111) 311796
(220) 2015 12 08
(210) 450189
(151) 2018 07 10
(441) 2016 03 14
(732) WARSZAWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) iPOWER Automotive electronics
(540)

Kolor znaku: bordowy, czarny, szary
(531) 01.15.03, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory, szczotki do alternatorów, urządzenia zapłonowe do silników, kopułki aparatu zapłonowego, pompy paliwa
elektryczne, rozruszniki, części do rozruszników: zespoły sprzęgają-
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ce, elektromagnesy, mostki diodowe, szczotki rozrusznika, szczotkotrzymacze, wirniki, zestawy naprawcze rozrusznika, zawory jako
części maszyn, wszystkie części do silników pojazdów samochodowych, 9 cewki elektryczne, czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, czujniki ABS, czujniki temperatury, czujniki obrotowe, liczniki
obrotów, oporniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przełączniki
elektryczne, regulatory napięcia do pojazdów, sondy lambda, zestawy prostownicze, zawory elektromagnetyczne, wszystkie części
do pojazdów samochodowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu: alternatorów, szczotek
do alternatorów, urządzeń zapłonowych do silników, kopułek aparatu zapłonowego, elektrycznych pomp paliwa, rozruszników, części
do rozruszników: zespołów sprzęgających, elektromagnesów, mostków diodowych, szczotek rozrusznika, szczotkotrzymaczy, wirników,
zestawów naprawczych rozrusznika, zaworów jako części maszyn
do silników, cewek elektrycznych, czujników ciśnienia, czujników
poziomu paliwa, czujników ABS, czujników temperatury, czujników
obrotowych, liczników obrotów, oporników elektrycznych, przekaźników elektrycznych, przełączników elektrycznych, regulatorów
napięcia do pojazdów, sond lambda, zestawów prostowniczych,
zaworów elektromagnetycznych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących elektrycznych podzespołów samochodowych, informacje
handlowe, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
elektrycznych podzespołów samochodowych.

(111) 311797
(220) 2016 01 28
(210) 451755
(151) 2018 06 21
(441) 2016 05 09
(732) SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA SOPEX,
Krosno, PL.
(540) SOPEX
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 8 narzędzia ogrodnicze zawarte w tej klasie, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 35 prowadzenie
hurtowni i/lub sklepów z wyrobami chemii gospodarczej, artykułami
ogrodniczymi, owocami i warzywami, usługi związane z pośrednictwem handlowym i prowadzeniem interesów osób trzecich, 36 majątek nieruchomy, dzierżawa i najem nieruchomości, 37 instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn.
(111) 311798
(220) 2016 01 28
(210) 451756
(151) 2018 06 21
(441) 2016 05 09
(732) SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA SOPEX,
Krosno, PL.
(540) SOPEX
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 8 narzędzia ogrodnicze zawarte w tej klasie, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 35 prowadzenie
hurtowni i/lub sklepów z wyrobami chemii gospodarczej, artykułami
ogrodniczymi, owocami i warzywami, usługi związane z pośrednictwem handlowym i prowadzeniem interesów osób trzecich, 36 majątek nieruchomy, dzierżawa i najem nieruchomości, 37 instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn.
(111) 311799
(220) 2016 01 28
(151) 2018 06 19
(441) 2016 05 09
(732) PRYT TETYANA, Stróża, PL.

(210) 451796

4119

(540) Profit Alians
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, jasnoróżowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.16, 24.17.18
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi agencji
importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, reklama, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością artystyczną, fotokopiowanie, usługi prenumeraty periodyków (dla osób trzecich), usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, usługi badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wyceny
handlowej, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie lub pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
promocja dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
agencje informacji handlowej, usługi agencyjne i przedstawicielskie
na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, public relations, kreowanie wizerunku firmy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zakupów produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, pomoc i doradztwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie telemarketingu, marketingu, modelingu
i outsourcingu, prowadzenie portali internetowych o tematyce biznesowej dotyczących kojarzenia kontrahentów, usługi marketingowe oraz prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet i sieci
komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia
zamówienia oraz zakupu na odległość, pośrednictwo w sprzedaży różnorodnych towarów i usług, produkcja filmów reklamowych,
opracowywanie i projektowanie wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych w tym również bilbordów reklamowych oraz ich wynajem, zarządzanie i administrowanie hotelami, handel energią elektryczną, handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, sprzedaż
hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek oraz
pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, części i akcesoriów do nich, usługi agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla
przemysłu tekstylnego i półproduktów, sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych, sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków
i samolotów, sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego
i drobnych wyrobów metalowych, sprzedażą wyrobów tekstylnych,
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, usługi sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion, pasz dla
zwierząt, kwiatów i roślin, żywych zwierząt, skór, owoców i warzyw,
mięsa i wyrobów z mięsa, mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
i tłuszczów jadalnych, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, herbaty, kawy, kakao i przypraw, innych
artykułów żywnościowych, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów
użytku domowego, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, perfum i kosmetyków, wyrobów
farmaceutycznych i medycznych, mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, zegarków, zegarów i biżuterii, artykułów użytku domowego, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
obrabiarek, maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
oraz inżynierii lądowej i wodnej, maszyn dla przemysłu tekstylnego
oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, mebli biurowych,
maszyn i urządzeń biurowych, paliw i produktów pochodnych, metali i rud metali, drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
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wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, wyrobów chemicznych,
odpadów i złomu, usługi sprzedaży detalicznej żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków, pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, artykułów żywnościowych, paliw do pojazdów
silnikowych na stacjach paliw, komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, wyrobów tekstylnych, drobnych wyrobów metalowych,
farb i szkła, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz
pokryć ściennych, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domowego,
książek, gazet i artykułów piśmiennych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, sprzętu sportowego, gier i zabawek, odzieży, obuwia
i wyrobów skórzanych, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, kosmetyków i artykułów toaletowych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, zegarków, zegarów i biżuterii,
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach, wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi
transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy, wodny pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, specjalistyczny transport
chłodniczy, składowanie, magazynowanie, magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie,
załadunek, rozładunek i dostarczanie towarów, usługi informacyjne,
rezerwacja i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 311800
(220) 2016 03 10
(210) 453372
(151) 2018 03 12
(441) 2016 06 20
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) MarthaQuilla
(540)

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, nielecznicze
pasty do zębów, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji
włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nawilżane do użytku sanitarnego
lub kosmetycznego, środki depilujące, preparaty do depilacji, środki
sanitarne kosmetyczne, środki czyszczące, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, emulsje, preparaty do demakijażu, maści do celów kosmetycznych, preparaty do wybielania
skóry, toniki kosmetyczne, pomady do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania kosmetyczne, preparaty do kąpieli,
mydła w płynie, pasty i płyny do zębów.
(111) 311801
(220) 2016 03 29
(210) 454232
(151) 2018 07 18
(441) 2016 07 04
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) ST10
(510), (511) 2 lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby
wodne klejowe, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice, kit stolarski i rzeźbiarski, preparaty zabezpieczające do metali,
19 materiały budowlane niemetalowe, masy tynkarskie, masy szpachlowe dla budownictwa, gładzie budowlane, masy wykończeniowe
do tynków dla budownictwa, zaprawy cementowe.
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(111) 311802
(220) 2016 03 29
(210) 454235
(151) 2018 07 18
(441) 2016 07 04
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) ST11
(510), (511) 2 lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby
wodne klejowe, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice, kit stolarski i rzeźbiarski, preparaty zabezpieczające do metali,
19 materiały budowlane niemetalowe, masy tynkarskie, masy szpachlowe dla budownictwa, gładzie budowlane, masy wykończeniowe
do tynków dla budownictwa, zaprawy cementowe.
(111) 311803
(220) 2016 03 29
(210) 454236
(151) 2018 07 18
(441) 2016 07 04
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) ST12
(510), (511) 2 lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby
wodne klejowe, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice, kit stolarski i rzeźbiarski, preparaty zabezpieczające do metali,
19 materiały budowlane niemetalowe, masy tynkarskie, masy szpachlowe dla budownictwa, gładzie budowlane, masy wykończeniowe
do tynków dla budownictwa, zaprawy cementowe.
(111) 311804
(220) 2016 04 14
(210) 454819
(151) 2018 07 02
(441) 2016 10 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP Nostalgia
(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,
wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-
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-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) 311805
(220) 2016 05 05
(151) 2016 12 28
(441) 2016 07 18
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROleaf MAX
(540)
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(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia.
(111) 311809
(220) 2013 04 08
(210) 412683
(151) 2018 06 27
(441) 2013 07 22
(732) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION, New Brunswick, US.
(540) A Animal.
(540)

(210) 456005

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy odżywcze.
Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa.
(111) 311806
(220) 2016 08 19
(210) 460507
(151) 2018 07 16
(441) 2016 10 10
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CHRUPIKI
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(111) 311807
(220) 2016 09 20
(210) 461752
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) GROM COMBAT SYSTEM
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczniki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjazdów, imprez sportowych, obozów
sportowych, obozów wakacyjnych, zawodów i zajęć sportowych
przy użyciu urządzeń sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych
niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe,
w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 311808
(220) 2016 10 13
(151) 2018 01 25
(441) 2017 10 09
(732) James Cook Languages s.r.o., Praha, CZ.
(540) jamescook languages

(210) 462675

(111) 311810
(220) 2013 02 08
(210) 410288
(151) 2018 07 03
(441) 2013 05 27
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus lider technologii lte
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności
informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne
aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
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przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały
przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szklą i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki,
znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie, pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez
telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, 41 usługi w zakresie nauczania
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 311811
(151) 2018 07 03

(220) 2013 04 15
(441) 2013 08 05

(210) 413098
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(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus abonament
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty-dyski z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
jako komunikatów oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały
przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
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parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szklą i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi
w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych
poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon
i Internet, usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwieniu: zawierania umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności:
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 311812
(220) 2013 04 15
(210) 413099
(151) 2018 07 03
(441) 2013 08 05
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus na kartę
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty-dyski z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
jako komunikatów oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
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zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały
przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szklą i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi
w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych
poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon
i Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności:
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem ra-
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dia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 311813
(220) 2013 04 15
(210) 413100
(151) 2018 07 03
(441) 2013 08 05
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus firma
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty-dyski z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
jako komunikatów oraz rejestrowaniu, a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
przywoławcze oraz aparatv i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały
przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mo-
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bilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki,
znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez
telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów., 41 usługi w zakresie nauczania
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 311814
(220) 2013 04 15
(210) 413102
(151) 2018 07 03
(441) 2013 08 05
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus telefon stacjonarny
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
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płyty-dyski z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
jako komunikatów oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy
przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy
głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały
przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery,
potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
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żeglarskie, wyroby ze szklą i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznać się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi
w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych
poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon
i Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności:
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 311815
(220) 2013 06 20
(151) 2018 06 29
(441) 2013 09 30
(732) PASIERB PAWEŁ, Wodzisław Śląski, PL.
(540) solid
(540)

(210) 415685

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 drzwi, okna, osprzęt niemetalowy do drzwi, okien,
35 usługi sprzedaży i handlu drzwiami, oknami, materiałami budowlanymi.
(111) 311816
(220) 2014 05 22
(210) 429102
(151) 2018 06 20
(441) 2014 09 01
(732) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój, PL.
(540) RED FOOD
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, mianowicie mleko, śmietana, ponadto szynka, salami, bekon, olej jadalny, warzywa, 30 kawa, herbata, lody, 31 świeże nieprzetworzone warzywa, owoce i grzyby, ziarna
(zboże), małże żywe, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej (firmy), w tym: w zakresie franszyzy,
a w szczególności w branży gastronomicznej, 40 przetwarzanie produktów spożywczych w zakresie mrożenia żywności (w szczególności
mrożenia warzyw, ciasta do pizzy i mięsa drobiowego).
(111) 311817
(151) 2018 06 29

(220) 2014 11 04
(441) 2015 02 16

(210) 435335
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(732) BMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) jana
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, produkty mleczne, oleje roślinne, 30 przyprawy, makarony, sałatki, sosy, herbata, kawa, kakao, 31 owoce i warzywa świeże, orzechy,
ziarna nasion.
(111) 311818
(220) 2015 03 31
(151) 2018 06 29
(441) 2015 07 20
(732) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, PL.
(540) La! Crema
(540)

(210) 440918

Kolor znaku: biały, chabrowy
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciastka.
(111) 311819
(220) 2015 05 13
(210) 442416
(151) 2018 07 10
(441) 2015 08 31
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 24.17.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw
oraz produktów pochodnych, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, gromadzenie danych w pliku głównym w dziedzinie medycyny,
zdrowia, żywienia i kosmetologii, badania opinii publicznej i ankiety, analiza wyników sondaży i ankiet i wydawanie odpowiednich
raportów, sporządzanie statystyk w dziedzinie medycyny, zdrowia,
żywienia i kosmetologii, systematyzacja danych w pliku głównym
w dziedzinie medyc5my, zdrowia, żywienia i kosmetologii, usługi
doradcze, projektowanie i realizacja projektów dla przedsiębiorstw
w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, obejmują-
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ce redagowanie protokołów i kwestionariuszy, redakcja i użytkowanie elektronicznych kwestionariuszy, opracowywanie wzorcowych
próbek, badania i analizy rynkowe w dziedzinie medycyny, zdrowia,
żywienia i kosmetologii, wszystkie powyższe usługi w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, informacja o ww. usługach,
39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, dystrybucja leków,
środków leczniczych, kosmetyków medycznych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne,
chirurgiczne, higieniczne, usługi opiekuńcze, usługi pielęgniarskie,
usługi położnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie techniki
medycznej, chirurgii medycznej i ortopedii, ratownictwo medyczne,
domy dla rekonwalescentów, domy starców, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kliniki medyczne, kliniki prywatne, masaż, usługi psychologów, salony piękności, sanatoria, szpitale, usługi banków krwi, medyczna opieka pielęgniarska, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających
środki odurzające, informacja o ww. usługach.

(111) 311820
(220) 2015 05 13
(210) 442417
(151) 2018 07 10
(441) 2015 08 31
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus
(540)

(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich w dziedzinie medycyny, zdrowia,
żywienia i kosmetologü, gromadzenie danych w pliku głównym
w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, badania
opinii publicznej i ankiety, analiza wyników sondaży i ankiet i wydawanie odpowiednich raportów, sporządzanie statystyk w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, systematyzaqa
danych w pliku głównym w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia
i kosmetologii, usługi doradcze, projektowanie i realizacja projektów
dla przedsiębiorstw w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, obejmujące redagowanie protokołów i kwestionariuszy,
redakcja i użytkowanie elektronicznych kwestionariuszy, opracowywanie wzorcowych próbek, badania i analizy rynkowe w dziedzinie
medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, wszystkie powyższe
usługi w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii,
informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja
i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, dystrybucja leków, środków leczniczych, kosmetyków
medycznych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww.
usługach, 44 usługi medyczne, chirurgiczne, higieniczne, usługi
opiekuńcze, usługi pielęgniarskie, usługi położnych, doradztwo
speqaüstyczne w zakresie techniki medycznej, chirurgü medycznej
i ortopedii, ratownictwo medyczne, domy dla rekonwalescentów,
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domy starców, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kliniki medyczne, kliniki prywatne, masaż, usługi psychologów, salony
piękności, sanatoria, szpitale, usługi banków krwi, medyczna opieka
pielęgniarska, usługi doradcze w zakresie zdrowia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, informacja o ww.
usługach.

(111) 311821
(220) 2015 06 23
(210) 443934
(151) 2018 07 11
(441) 2015 10 12
(732) KOPALNIA SOLI WIELICZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka, PL.
(540) GRAND
(540)

(531) 24.09.02, 27.05.01
(510), (511) 30 sól kuchenna, 38 przesyłanie poprzez sieci teleinformatyczne w postaci cyfrowej tekstów, obrazów, danych, plików
do przenośnych urządzeń teleinformatycznych i osobistych urządzeń z wyświetlaczami, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 311822
(220) 2015 09 02
(151) 2018 06 18
(441) 2015 12 07
(732) RAJZNER ARTUR, Lisiec Mały, PL.
(540) YES DZIK
(540)

(210) 446564

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, czarny
(531) 03.04.18, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 roboty (maszyny), roboty przemysłowe (maszyny), maszyny do wykonywania czynności powtarzalnych (roboty), roboty
do zastosowania w przemyśle, automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeładunku,
roboty do obrabiarek, roboty transportowe, części, części składowe
oraz osprzęt do robotów, maszyn i urządzeń, 12 pojazdy elektryczne, e-rowery elektryczne, rowery wyposażone w silnik, silnikowe, samobieżne urządzenia na kołach do poruszania się i transportu osób,
mianowicie skutery, wózki i wózki, trójkołowe elektryczne urządzenia do poruszania się i urządzenia transportowe, trójkołowe pojazdy
mechaniczne, dwukołowe pojazdy mechaniczne, części, części składowe oraz osprzęt do pojazdów elektrycznych, 35 usługi sprzedaży,
reklamy i promocji towarów, roboty /maszyny/, roboty przemysłowe
(maszyny), maszyny do wykonywania czynności powtarzalnych (roboty), roboty do zastosowania w przemyśle, roboty do laboratoriów,
automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia
do transportu bliskiego i przeładunku, roboty do obrabiarek, roboty transportowe, części, części składowe oraz osprzęt do robotów,
maszyn i urządzeń, usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów:
e-rowery elektryczne, rowery wyposażone w silnik: silnikowe, samobieżne urządzenia na kołach do poruszania się i transportu osób,
mianowicie skutery, wózki i wózki: trójkołowe elektryczne urządzenia do poruszania się i urządzenia transportowe, trójkołowe pojazdy
mechaniczne, dwukołowe pojazdy mechaniczne, części, części składowe oraz osprzęt do pojazdów elektrycznych, 42 usługi badawcze,
projektowe i rozwojowe w odniesieniu do urządzeń do poruszania
się i transportu oraz pojazdów, robotów i maszyn: usługi pomocy
technicznej, w tym te świadczone przez telefon i inne środki komunikacji, takie jak usługi telefonicznej linii pomocy, udostępnianie
usług zautomatyzowanego i/lub osobistego wsparcia technicznego,
usługi inżynieryjne, a także usługi w zakresie projektowania technicznego, świadczenie usług w zakresie pomocy technicznej, wsparcia technicznego i telefonicznej linii pomocy w dziedzinie urządzeń
do poruszania się i transportu, pojazdów, robotów i maszyn, konserwacja i aktualizacja stron i portali oferujących wsparcie techniczne
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do użytku przez osoby trzecie, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki.

(111) 311823
(220) 2016 10 19
(210) 462884
(151) 2018 07 11
(441) 2018 01 22
(732) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin, PL.
(540) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II KUL 1918
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 publikacje,
materiały do nauczania, artykuły papiernicze, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, 21 naczynia do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania,
odzież, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej:
publikacji elektronicznych, aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej, oprogramowania dla komputerów, publikacji, materiałów
do nauczania, artykułów papierniczych, aktówek, dyplomatek, walizek, toreb, torebek, teczek, plecaków, portfeli, portmonetek, naczyń
do picia, naczyń ceramicznych, naczyń stołowych, ubrań, odzieży,
nakryć głowy, usługi w zakresie komputerowych baz danych, usługi
w zakresie reklamy, 38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania
informacji, elektroniczne serwisy informacyjne, 41 usługi w zakresie
edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, doradztwo zawodowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek, zdjęcia, 42 prace badawczo-rozwojowe, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, badania prawne, usługi prawnicze,
usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, 43 wynajmowanie sal, 44 hospicja, porady psychologiczne, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych.
(111) 311824
(220) 2016 11 21
(210) 464138
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 12
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) DOMOZO
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych
potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania,
przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania
lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/
lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania,
przesyłania, nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbierania
i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu
z Internetem, publikacje elektroniczne, żaden z wyżej wymienionych
towarów nie związany z drukowaniem, 35 usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem przeszukiwalnej bazy danych on-line, usługi reklamowe,
promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu
w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, usługi księgowe, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania
działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, usługi analityczne w zakresie działalności gospodarczej,
usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, usługi badania rynku, fakturowanie i wystawianie rachunków dla innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
doradcze, informacyjne, konsultacyjne i związane z zarządzeniem
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relacjami z klientami [public relations], organizacja i prowadzenie
pokazów i wystaw handlowych, usługi przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji reklamowych lub handlowych
związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość,
zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, usługi w zakresie handlu elektronicznego nieruchomości, usługi wynajmu nieruchomości,
42 zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia użytkownikom wymiany
treści multimedialnych i komentarzy, oprogramowanie jako usługa
(SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego
i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte w tej
klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego,
programowania komputerowego i projektowania komputerowego,
usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów
opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach
dla stron internetowych osób trzecich, żadna z wyżej wymienionych
usług nie związana z drukowaniem.

(111) 311825
(220) 2016 11 23
(210) 464257
(151) 2018 06 13
(441) 2017 12 11
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.; BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ
INFOMONITOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ BIG InfoMonitor GRUPA
BIK
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony,
szary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach
danych, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie
plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów,
zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych
i konsumenckich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe informacje, porady udzielanie konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie
patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firmy, usługi
w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych,
usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze
statystycznym na podstawie zebranych danych, raporty ekonomiczne, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa,
windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i innych instytucji finansowych,
usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi informacyjne z zakresu bankowości i tematyki kredytowej, 38 zapewnianie dostępu do tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości tematyki kredytowej, 41 nauczanie,
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kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji
bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, usługi publikacji wyników studiów sektorowych, 42 tworzenie i administrowanie
stron internetowych, udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów
komputerowych, usługi związane z tworzeniem oprogramowania
do platform informacyjnych i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 311826
(220) 2016 12 04
(210) 464708
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) PACEK STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EMIX, Rusinowo, PL.
(540) AMERICANOS
(510), (511) 29 desery na bazie mleka w proszku, 30 lody w proszku, napoje w proszku zawierające kakao, syrop skrobiowy w proszku
[do żywności], pochodne skrobi kukurydzianej w proszku do sporządzania napojów, preparaty w proszku do sporządzania napojów typu
shake, krem budyniowy w proszku.
(111) 311827
(220) 2016 12 20
(210) 465470
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) KOZIK ALEKSANDER, JAROS MARCIN KOJAR SPÓŁKA
CYWILNA, Opole, PL.
(540) Karty Dżentelmenów Imprezowa gra karciana bez kurtuazji
i pruderii
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.99
(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe.
(111) 311828
(220) 2017 01 23
(210) 466495
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) RYCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, PL.
(540) RYCAR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem
Internetu na temat sprzedaży samochodów, 37 obsługa i naprawa
samochodów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, naprawa karoserii samochodowych.
(111) 311829
(151) 2018 07 13

(220) 2017 03 22
(441) 2017 05 29

(210) 469227
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(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BIOCAPS
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, 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-wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone
wyłącznie dla ludzi. .
(111) 311830
(220) 2017 04 28
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) FIDZIŃSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) Plumki kazimierskie
(540)

(210) 471105

Kolor znaku: jasnofioletowy, ciemnofioletowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 05.07.14
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(111) 311831
(220) 2017 05 05
(210) 471267
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 05
(732) MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Nowy Świat
(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 i 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 budowla-
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nego, 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) 311832
(220) 2017 05 25
(210) 472096
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus music
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwarzacze plików muzycznych lub multimedialnych,
odtwarzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki
do urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikrofony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników danych,
dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, radioodbiorniki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi polegające na: sporządzaniu kopii dokumentów, usługi kompilacji danych dla osób trzecich, reklama, badania
rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych, rozrywkowych:
aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne
i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku,
obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy,
komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia
danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy głośnomówiące
na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń
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elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne
i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne
niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany
do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia umożliwiające korzystanie z usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo
lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające pobieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki,
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołowki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane,
terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż twórczości muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowaniem twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie
działalnością artystyczną, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecania usług,
świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów
kupna-sprzedaży, wykonywania umów, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf
i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania
systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów,
usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji
elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych,
elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne w zakresie
wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie dystrybucji i promocji
kontentu muzycznego i audiowizualnego, usługi transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, usługi udostępnia-
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nia treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci
telekomunikacyjnych, prezentowanie ofert usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, prezentowanie ofert
usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zawieraniu
umów na świadczenie usług transmisji strumieniowej treści audio,
wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług
udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, informacja o powyższych usługach, usługi telekomunikacyjne w zakresie składu tekstu, usługi polegające na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio
i telewizję, informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca na prezentami ofert
usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia, usługi w zakresie
rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej i audiowizualnej, informacja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, obrót własnością
intelektualną, usługa polegająca na prezentacji ofert licencji
na przedmioty własności intelektualnej, informacja o powyższych
usługach.

(111) 311833
(220) 2017 05 10
(210) 471446
(151) 2018 06 13
(441) 2017 06 26
(732) GRAND NOVA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAND NOVA CENTER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarcza, analizy
i badania dotyczące działalność gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 311834
(220) 2017 05 26
(210) 472164
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PARAMOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 311835
(220) 2017 06 13
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GREENWOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GREENWOOD
(540)

(210) 472918

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03, 05.13.09,
26.11.02, 26.11.05
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, analiza kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicz-
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nego w zakresie materiałów budowlanych, 36 usługi finansowania
przedsięwzięć związanych ze wznoszeniem nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w majątek nieruchomy, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, usługi finansowe, usługi
finansowe związane z nieruchomościami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, wyceny finansowe, zarządzanie
finansami, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz
sprzedaży nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, pobieranie
czynszów, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, 37 usługi budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa domów, budowa dróg, 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 obiektów medycznych, usługi
napraw oraz konserwacji obiektów budowlanych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja
budowlana, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych,
elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
sanitarnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów przeciwpożarowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, usługi porządkowe,
42 planowanie budowy nieruchomości, kontrola kosztów budowy,
opracowywanie projektów budowlanych, monitorowanie konstrukcji budowlanych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem,
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi
konsultacyjne dotyczące architekury.

(111) 311836
(220) 2017 06 14
(210) 472979
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) JURCZAK MARCIN, JURCZAK RADOSŁAW R-MAX SPÓŁKA
CYWILNA, Krzywe, PL.
(540) Marten System
(510), (511) 9 elektroniczne i elektryczne odstraszacze kun, łasic,
szczurów, myszy.
(111) 311837
(220) 2017 06 19
(210) 473033
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) MEDICA
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność
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dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, zioła lecznicze,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, igły do celów
medycznych, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych i ziół, środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(111) 311838
(220) 2017 06 20
(210) 473139
(151) 2018 06 25
(441) 2017 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Śliwką KUNSZT
TRADYCJI OD POKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, ciemnoczerwony, złoty,
ciemnoszary, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, fioletowy, zielony
(531) 05.07.14, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 311839
(220) 2017 06 21
(210) 473190
(151) 2018 07 09
(441) 2017 08 16
(732) MASZOTA MAGDALENA FIRMA HANDLOWA, Cewice, PL.
(540) SMAŻALNIA-PIZZERIA „BAŁTYCKA”
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony, ciemnozielony,
brązowy, żółty
(531) 08.07.04, 08.05.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 311840
(220) 2017 07 07
(151) 2018 04 23
(441) 2017 10 30
(732) BIBA SŁAWOMIR, Wilamowice, PL.
(540) MONTE MARE
(540)

(531) 27.05.01, 06.01.04, 26.03.03, 26.03.04

(210) 473851
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(510), (511) 25 konfekcja damska, konfekcja męska, odzież, odzież
robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce, bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kostiumy,
marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, spodnie dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki,
koszulki, ubranka dziecięce, 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni
z artykułami takimi jak: konfekcja damska, konfekcja męska, odzież,
odzież robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce,
bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kostiumy, marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, spodnie
dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka dziecięce .

(111) 311841
(220) 2017 07 07
(210) 473852
(151) 2018 04 23
(441) 2017 11 20
(732) BIBA SŁAWOMIR, Wilamowice, PL.
(540) MONTE MARE
(510), (511) 25 konfekcja damska, konfekcja męska, odzież, odzież
robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce, bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kostiumy,
marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, spodnie dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki,
koszulki, ubranka dziecięce, 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni
z artykułami takimi jak: konfekcja damska, konfekcja męska, odzież,
odzież robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce,
bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kostiumy, marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, spodnie
dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka dziecięce.
(111) 311842
(220) 2017 07 25
(210) 474627
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) USP
(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, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, 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 do celów medycznych,
napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry, okłady, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, terapeutyczne
bandaże usztywniające, medyczne przyrządy terapeutyczne.
(111) 311843
(220) 2017 08 08
(210) 475132
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) CARSPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Reguły, PL.
(540) CAR SPA
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(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, 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) 311844
(220) 2017 08 09
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) STROJNIAK MAGDALENA, Kraków, PL.
(540) Akademia Mózgu
(540)

(210) 475159

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.25, 26.03.04
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
szkoleń i kursów, kształcenie i szkolenie pracowników, usługi szkoleniowe, usługi w zakresie wspomagania procesu uczenia się i rozwoju, usługi szkoleniowe z wykorzystaniem technik psychologicznych,
usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania jakością pracy, zarządzania środowiskiem pracy, zarządzania kadrowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, seminaria, konferencje i wykłady związane
z doskonaleniem zawodowym, organizacja i prowadzenie: szkoleń,
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, działalność wydawnicza, publikacje elektroniczne
on-line: periodyków, testów, artykułów, czasopism, prezentacji multimedialnych, nagrań audio i audio-wideo, działalność wydawnicza
w formie elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych
nośnikach informacji, produkcja nagrań i filmów, usługi w zakresie
tłumaczeń, usługi w zakresie rozrywki oraz działalności sportowej
i kulturalnej, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem
Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie
edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi kształcenia interaktywnego,
gry on-line, udzielanie informacji dotyczących edukacji, kształcenia,
sportu i rozrywki za pośrednictwem Internetu, informacja o ww.
usługach, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, analiza zachowania do celów
medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], badanie osobowości do celów
psychologicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicz-
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nego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, konsultacje
psychiatryczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna,
poradnictwo psychologiczne dla personelu, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów
psychologicznych, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, testy psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psychologii,
usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie
sportu, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie testów
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, analiza
kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, aromaterapia,
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hipnoterapia, opieka medyczna
i zdrowotna, ocena kontroli wagi, konsultacje z dziedziny żywienia,
informacje dotyczące masażu, leczenie alergii, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, masaż, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór
nad programami redukcji wagi, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka
zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, planowanie rodziny,
pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo związane z terapią
zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, refleksologia,
rehabilitacja fizyczna, terapia antynikotynowa, terapia mowy, terapia
mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, 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 z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, usługi dietetyków, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi
doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi
w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia,
usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, usługi refleksologiczne, usługi klinik
zdrowia, ziołolecznictwo, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne
dla ciała, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi
w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie
patologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie odchudzania,
usługi psychodietetyków, usługi neuropsychologów, rehabilitacja
i leczenie otępienia umysłowego, doradztwo psychologiczne i medyczne w zakresie usprawniania funkcji mózgu i neurobiologii mózgu, doradztwo psychologiczne i medyczne w przypadkach braku
koncentracji, zapominania słów, przeciążeniem mózgu, doradztwo
psychologiczne w zakresie szybkiego uczenia się.
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(111) 311845
(220) 2017 08 17
(210) 475448
(151) 2018 06 15
(441) 2017 12 18
(732) SPEDYCJA BOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna, PL.
(540) SPEDYCJA bt BOTRANS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie agencji celnych dotyczące podatków i ceł, organizowanie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, 39 usługi transportowe wszelkimi środkami
transportu, usługi spedycyjne, dostarczanie i dystrybucja towarów,
wynajmowanie środków transportu, magazynowanie i składowanie
towarów, pośrednictwo i maklerstwo transportowe, usługi przeładunkowe, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi pilotażowe w zakresie transportu i spedycji, informacja o transporcie i spedycji.
(111) 311846
(220) 2017 08 23
(210) 475615
(151) 2018 06 15
(441) 2017 12 11
(732) Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN.
(540)
(540)

(531) 28.03.99
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojowa, wyroby
cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
chleb, skrobia do celów spożywczych, ciastka, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi agencji importowo-eksportowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 311847
(220) 2017 08 29
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) SPOFADENTAL A.S., JIČIN, CZ.
(540) MIFAM SUPER LUX
(510), (511) 10 sztuczne zęby (akrylowe).

(210) 475932

(111) 311848
(220) 2017 09 05
(151) 2018 07 03
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LESS 4 AGE by OCEANIC
(540)

(210) 476161

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.19
(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
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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, maski do celów medycznych.

(111) 311849
(220) 2017 09 05
(210) 476166
(151) 2018 07 03
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA I Love you Mommy
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, perfumy, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty,
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 leczniczych.
(111) 311850
(220) 2017 09 05
(210) 476167
(151) 2018 07 02
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA I love you Baby
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, perfumy, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty,
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 leczniczych.
(111) 311851
(220) 2017 09 05
(210) 476174
(151) 2018 07 18
(441) 2017 11 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Less4Age
(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, maski do celów medycznych.
(111) 311852
(220) 2017 09 09
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) EXPLORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 476316

(531) 09.07.05
(510), (511) 21 kubki z papieru i tworzyw sztucznych, kubki.
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(111) 311853
(220) 2017 09 18
(210) 476641
(151) 2018 07 04
(441) 2017 12 04
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SEN SIN
(510), (511) 3 kosmetyki, wody perfumowane, wody toaletowe,
wody po goleniu, dezodoranty, kremy, 35 sprzedaż: kosmetyków,
wody perfumowane, wody toaletowe, wody po goleniu, dezodoranty, kremy.
(111) 311854
(220) 2017 09 18
(210) 476642
(151) 2018 07 03
(441) 2017 12 04
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MAGNETIZE
(510), (511) 3 kosmetyki, wody perfumowane, wody toaletowe,
wody po goleniu, dezodoranty, kremy, 35 sprzedaż: kosmetyków,
wody perfumowane, wody toaletowe, wody po goleniu, dezodoranty, kremy.
(111) 311855
(220) 2017 09 19
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) aveo
(540)

(210) 476679

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu,,
9 soczewki kontaktowe, akcesoria optyczne, okulary korekcyjne i słoneczne, 39 dostarczanie towarów konsumpcyjnych.
(111) 311856
(220) 2017 09 20
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z-CF
(540)

(210) 476701

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 24.17.03
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone polietylenowe żywice tereftalonowe, nieprzetworzone żywice poliwęglanowe, nieprzetworzone żywice akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowe, nieprzetworzone żywice poliamidowe, polimery kwasu
mlekowego, 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule
do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku
3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku
3D wykonane z nieprzetworzonych polietylenowych żywic tereftalonowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliwęglanowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliamidowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D wykonane z polimerów kwasu mlekowego.
(111) 311857
(220) 2017 09 20
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z-CARBON

(210) 476702
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(540)

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.03
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone polietylenowe żywice tereftalonowe, nieprzetworzone żywice poliwęglanowe, nieprzetworzone żywice akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowe, nieprzetworzone żywice poliamidowe, polimery kwasu
mlekowego, 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule
do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku
3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku
3D wykonane z nieprzetworzonych polietylenowych żywic tereftalonowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliwęglanowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliamidowych, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D wykonane z polimerów kwasu mlekowego.
(111) 311858
(220) 2017 09 21
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z-HIPS
(540)

(210) 476730

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.03
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, żywice polistyrenowe, 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa,
półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D,
półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D
wykonane z żywic polistyrenowych.
(111) 311859
(220) 2017 09 21
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z-SUPPORT
(540)

(210) 476732

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone żywice wytworzone z alkoholu poliwinylowego, 7 części drukarek 3D,
kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna
termoplastyczne stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna
termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic wytworzonych z alkoholu poliwinylowego.
(111) 311860
(220) 2017 09 21
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 12
(732) FOTKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) fotka
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(210) 476739

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 02.09.04, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 38 udostępnianie forów internetowych online, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting
stron internetowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, przechowywanie
danych elektronicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 311861
(220) 2016 02 02
(210) 451957
(151) 2018 05 29
(441) 2016 05 09
(732) Trade Corporation International, S.A. Unipersonal, Madryt, ES.
(540) OPTIM PH
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, nawozy do użyźniania gleby.
(111) 311862
(220) 2016 03 15
(210) 453669
(151) 2018 06 05
(441) 2016 06 20
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Karta LEW
(510), (511) 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych.
(111) 311863
(220) 2012 09 25
(210) 405135
(151) 2018 06 26
(441) 2013 01 07
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) ORLEN WARSAW MARATHON
(510), (511) 41 rozrywka, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 311864
(220) 2012 03 08
(210) 397782
(151) 2018 03 07
(441) 2012 06 18
(732) JARZYNKA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNOPATENTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) prawo na patent
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
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 w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie prowadzenia blogów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line,
reportaże fotograficzne, publikowanie książek oraz książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja
i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
45 doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa własności
intelektualnej, badania prawne, usługi prawne rejestrowania nazw
domen, usługi prawne licencjonowania programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi prawne .
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(111) 311865
(220) 2014 12 12
(210) 436757
(151) 2017 12 19
(441) 2015 03 30
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S A, VEVEY, CH.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 11.03.03, 29.01.12
(510), (511) 29 masło, ser i produkty mleczne, desery na bazie mleka
oraz desery na bazie śmietany, soja konserwowana spożywcza, oleje i tłuszcze jadalne, zabielacze do kawy i herbaty (jako substytuty
śmietanki), 30 kawa, ekstrakty kawy, preparaty i napoje na bazie
kawy, kawa mrożona, preparaty na bazie słodu do celów spożywczych, preparaty na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe,
preparaty na bazie czekolady, słodycze, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki, słodziki naturalne, gumy do żucia nie do celów medycznych,
wyroby piekarnicze, chleb, drożdże, wyroby ciastkarskie, herbatniki,
ciasta, ciastka, wafle, toffi, desery zawarte w tej klasie, puddingi, lód,
sorbety, mrożone słodycze, ciasta i torty lodowe, lody, mrożone desery, mrożone jogurty, proszki i środki wiążące (zawarte w tej klasie)
do produkcji lodów i/lub sorbetów i/lub mrożonych słodyczy i/lub
ciast lodowych i/lub lodów spożywczych i/lub mrożonych deserów i/
lub mrożonych jogurtów, zbożowe płatki śniadaniowe, muesli, płatki
kukurydziane, batoniki zbożowe, gotowe do spożycia zboża, preparaty zbożowe.
(111) 311866
(220) 2017 10 13
(210) 477681
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) ATRIUM PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROMENADA
(540)

Nr 11/2018

rowych 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, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 41 usługi informacji o edukacji,
imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane
z organizacją wypoczynku, 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, fotografowanie, 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 wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(111) 311867
(220) 2017 10 17
(210) 477789
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) iHELP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
Kolor znaku: szary, ciemnoszary, ciemnoczerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.17, 17.05.21
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie 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, 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, gromadzenie, systemizacja i udostępnianie
komputerowych baz danych, usługi rachunkowe, 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 biu-

(111) 311868
(220) 2017 10 17
(210) 477796
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) GLIKOSTOP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 311869
(220) 2017 10 20
(210) 477798
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, PL.
(540) gafas
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi badania wzroku [zakłady optyczne].
(111) 311870
(151) 2018 07 09

(220) 2017 10 17
(441) 2018 03 12

(210) 477805

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) AAA AUTO Autocentrum
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 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,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów, pośrednictwo w handlu
pojazdami nowymi i używanymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, marketing, telefoniczne badania rynkowe, konsumencie,
biznesowe, działalności gospodarczej, marketingowe, księgowość,
doradztwo księgowe, działalność promocyjna, reklama, analiza kosztów, doradztwo telefoniczne dla konsumentów w zakresie pojazdów,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczące środków
transportu, usługi finansowe, w tym leasing, wymiana walut, działalność lombardowa, zawieranie i odnawianie umów i polis ubezpieczeniowych, usługi doradcze w dziedzinie ubezpieczeń, ubezpieczenia,
analizy finansowe, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług,
37 naprawy pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, naprawa, konserwacja, regulacja i mycie i mycie
środków transportu, montaż i demontaż pojazdów mechanicznych,
montaż i demontaż akcesoriów samochodowych, usługi warsztatów
samochodowych, usługi budowlane, doradztwo w zakresie wżej wymienionych usług, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, transport samochodów, pomoc drogowa dla
pojazdów, parking, usługi transportowe, przechowywanie towarów,
usługi informacyjne podczas transportu, 40 obróbka materiałów
w zakresie napraw pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia
pojazdów.
(111) 311871
(220) 2017 10 24
(210) 478200
(151) 2018 07 09
(441) 2017 12 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA BIAŁY WĘGIEL
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
(111) 311872
(220) 2017 10 25
(210) 478210
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540)
(540)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.04
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(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty, nadruki, albumy,
albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty,
notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa,
książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety,
mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne,
materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry
dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki,
zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci
miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły
sportowe, w tym piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci modeli
edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki edukacyjne
do zabawy, hulajnogi-zabawki.

(111) 311873
(220) 2017 10 26
(210) 478250
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) A.B.A S.R.L, Garbagnate Milanese, IT.
(540) sgrassatore
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do celów badawczych, preparaty chemiczne do fotografii, produkty
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone pod postacią pudrów, płynów
i past, nawozy naturalne i sztuczne, preparaty do gaszenia ognia,
substancje do odpuszczania, preparaty do lutowania, preparaty
chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, oleje garbarskie, kleje do celów przemysłowych, płyn przeciw zamarzaniu,
płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 3 środki
czyszczące, środki do czyszczenia toalet, preparaty odtłuszczające do użytku domowego, środki zmiękczające, detergenty piorące
do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, mydła, wybielacze, środki zmiękczające, środki
wybielające, środki do czyszczenia, środki do polerowania, preparaty
do szorowania, preparaty do prania, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki do czyszczenia
glazury, środki do nadawania połysku, wywabiacze plam, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, enzymatyczne środki piorące, środki
do zmywania naczyń, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty do usuwania
plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty
do czyszczenia szkła, preparaty odtłuszczające do celów domowych,
środki ścierne i polerskie, 5 środki zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty do wc, środki odkażające, środki owadobójcze, fungicydy,
dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, preparaty bakteriobójcze,
środki dezynfekujące.
(111) 311874
(220) 2017 10 27
(210) 478294
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) MAJCHRZYK MIROSŁAW RESTAURACJA HOTEL LEŚNY
DWÓR, Radom, PL.
(540) Leśny Dwór
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy, różowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 01.01.01, 01.01.04, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.07

4138

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, sportowych, usługi organizowania sympozjów, zjazdów, seminariów, konferencji, kongresów, kursów i balów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez i konkursów
o charakterze sportowym, usługi związane z organizacją wypoczynku, popularyzowanie sportu, informacja o imprezach rozrywkowych,
rekreacyjnych, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, rozrywkowych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach oraz w zakresie organizacji wypoczynku, 43 usługi
gastronomiczne, prowadzenie restauracji, kawiarni kafeterii, winiarni, pubów, 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, catering, usługi hoteli, moteli, pensjonatów,
usługi w zakresie rezerwacji kwater i miejsc hotelowych.

(111) 311875
(220) 2017 10 27
(210) 478301
(151) 2018 07 09
(441) 2017 12 27
(732) LEVIOR s.r.o., Przerów, CZ.
(540) FESTA
(510), (511) 6 klamry [zaciski] metalowe, kołnierze metalowe, drut
do lutowania metalowy, drut z miedzi nieizolowany, napinacze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], napinacze drutu metalowe
[zaciski naprężające], skrzynki do narzędzi z metalu [puste], taśmy
do związywania metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
7 czopy [części maszyn], elektrody do urządzeń spawalniczych,
formy [części maszyn], głowice wiertarskie, koła szlifierskie [części
maszyn], korby [części maszyn], lutlampy [palniki do lutowania], manipulatory przemysłowe [maszyny], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obrabiarki, okrawarki, ostrza [części maszyn], palniki
gazowe do cięcia, piły [maszyny], podajniki [części maszyn], podajniki taśmy klejącej [maszyny], przecinarki, przesiewacze, śrubokręty
elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, taśmy przylepne do kół pasowych, uchwyty do ostrzy [części
maszyn], 8 brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], czerpaki
[narzędzia ręczne], dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], dłuta, dłuta gniazdowe [przysieki],
dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne],
grabie [narzędzia], grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], grzechotki [narzędzia ręczne], kątowniki [narzędzia], klucze [narzędzia],
kurki [narzędzia ręczne], łopaty [narzędzia], maszyny na sprężone
powietrze [części maszyn], moździerze do tłuczenia [narzędzia ręczne], napinacze drutu i taśm metalowych, nożyce [narzędzia ręczne],
narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], śrubokręty,
świdry, obudowy do pił ręcznych, ostrza [narzędzia ręczne], ostrza
nożyc, oplatarki [narzędzia ręczne], pilśniarki [narzędzia], piły [narzędzia ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia
ręczne], rączki do narzędzi ręcznych, rębaki [noże], rękojeści noży,
sekatory, skrzynki uciosowe [narzędzia], tarcze szlifierskie [toczaki],
narzędzia ręczne, tłuczki [narzędzia ręczne], ubijaki do gruntu [narzędzia], uchwyty do pił, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych,
9 cyrkle do mierzenia, ekierki pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], kątomierze [przyrządy pomiarowe],
kątowniki do mierzenia, lasery, nie do celów medycznych, liczniki,
logi [instrumenty pomiarowe], miarki [przyrządy miernicze], miary,
ograniczniki [elektryczność], omomierze, przetworniki, przykładnice pomiarowe, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do detekcji podczerwieni, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia monitorujące,
elektryczne, wskaźniki nachylenia [spadku], wykrywacze [detektory],
wzorniki [przyrządy pomiarowe], znaki świecące, 37 informacja o naprawach.
(111) 311876
(220) 2017 10 31
(210) 478477
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) MELUMIN DERMEDIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki rozjaśniające koloryt skóry, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, rąk
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i stóp, warg oraz paznokci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do mycia, układania, pielęgnacji,
upiększania i koloryzacji włosów, środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej.

(111) 311877
(220) 2017 10 31
(210) 478506
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA, Adamówek, PL.
(540) WE CARE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne filmy i programy komputerowe na nośnikach materialnych lub do pobrania z sieci komputerowych, w szczególności dotyczące terapii, diagnostyki zdrowotnej,
profilaktyki zdrowotnej i dietetyki, 10 urządzenia i przyrządy do terapii i diagnostyki zdrowotnej, w szczególności igły bezpieczne,
nakłuwacze bezpieczne, igły iniekcyjne oraz lancety nakłuwające
i urządzenia nakłuwające dla pacjentów, 16 publikacje drukowane,
w szczególności dotyczące terapii, diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i dietetyki, 41 usługi edukacyjne w zakresie terapii,
diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i dietetyki, organizowanie szkoleń zawodowych w zakresie terapii i diagnostyki zdrowotnej, organizacja spotkań, konferencji, sympozjów i seminariów
z dziedziny medycyny i dietetyki.
(111) 311878
(220) 2017 10 17
(210) 477806
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) AAA Auto Autocentrum
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 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,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów, pośrednictwo w handlu
pojazdami nowymi i używanymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, marketing, telefoniczne badania rynkowe, konsumencie,
biznesowe, działalności gospodarczej, marketingowe, księgowość,
doradztwo księgowe, działalność promocyjna, reklama, analiza kosztów, doradztwo telefoniczne dla konsumentów w zakresie pojazdów,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczące środków
transportu, usługi finansowe, w tym leasing, wymiana walut, działalność lombardowa, zawieranie i odnawianie umów i polis ubezpieczeniowych, usługi doradcze w dziedzinie ubezpieczeń, ubezpieczenia,
analizy finansowe, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług,
37 naprawy pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, naprawa, konserwacja, regulacja i mycie i mycie
środków transportu, montaż i demontaż pojazdów mechanicznych,
montaż i demontaż akcesoriów samochodowych, usługi warsztatów
samochodowych, usługi budowlane, doradztwo w zakresie wżej wymienionych usług, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, transport samochodów, pomoc drogowa dla
pojazdów, parking, usługi transportowe, przechowywanie towarów,
usługi informacyjne podczas transportu, 40 obróbka materiałów
w zakresie napraw pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia
pojazdów.
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(111) 311879
(220) 2017 10 18
(210) 477846
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) Karafka Lazurowa Vodka
(540)

Kolor znaku: srebrny, szary, niebieski, biały, czerwony
(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 311880
(220) 2017 10 18
(210) 477847
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) Karafka Carycy Vodka
(540)

Kolor znaku: srebrny, szary, czerwony, biały
(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 311881
(220) 2017 10 18
(210) 477849
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) AJR MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Papowo Toruńskie, PL.
(540) Suprol
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, niebieski, brązowy, biały
(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 nawozy, mieszanki nawozów, nawozy i użyźniacze,
kompost, środki zwiększające plony upraw, obornik organiczny, nawozy organiczne, mieszanki kompostowe wzbogacone substancja-
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mi organicznymi, organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby,
dodatki glebowe, polepszacze do gleby, środki poprawiające glebę,
środki poprawiające kondycję gleby, mulcz do wzbogacania gleby
[nawóz].

(111) 311882
(220) 2017 10 18
(210) 477863
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH KATOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FINCORES BUSINESS SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, i audyt, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw,
audyty finansowe, fakturowanie, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, przygotowanie listy płac, spełnianie funkcji
działu kadr dla osób trzecich, biura pośrednictwa pracy, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, agencje
zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, rekrutacja
personelu, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, fotokopiowanie, wynajem
fotokopiarek, 36 działalność finansowa, usługi finansowe, analizy
finansowe, inwestycje finansowe, leasing finansowy, sponsorowanie
finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
finansowe usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie ceł, planowanie i zarządzanie finansowe,
pośrednictwo w usługach finansowych, usługi finansowe świadczone przez Internet, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi
finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowe związane
z działalnością gospodarczą, usługi w zakresie obrotu finansowego,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacje
finansowe, agencje kredytowe, usługi finansowania, finansowanie
projektów, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, usługi inwestycyjne, badanie
wypłacalności finansowej, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi
wymiany finansowej, 41 usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące
się do księgowości, kursy korespondencyjne w zakresie księgowości,
nauczanie indywidualne w zakresie księgowości, kursy szkoleniowe
dotyczące księgowości, sprawdziany edukacyjne w zakresie księgowości, informacja i doradztwo o edukacji w zakresie księgowości, redagowanie i publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe
w zakresie edukacji o księgowości, wypożyczanie książek dotyczących księgowości, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania
zawodowego, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, usługi w zakresie sieci
komputerowej, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy komputerowe, integracja systemów i sieci komputerowych, 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, chmura obliczeniowa, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego oraz projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projek-
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towania stron internetowych, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi migracji danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, powielanie programów komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych, usługi szyfrowania danych, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie,
tworzenie, programowanie, utrzymywanie i aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, usługi
technologiczne w zakresie komputerów, zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 311883
(220) 2017 10 20
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VIDAR
(540)

(210) 478010

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 golarki, trymery, strzyżarki, brzytwy elektryczne, elektryczne trymery do włosów, elektryczne trymery do nosa, elektryczne trymery do uszu, przybory do depilacji elektryczne, golarki (bateryjne), trymery (bateryjne), 9 alkomaty, 10 ciśnieniomierze.
(111) 311884
(220) 2017 10 20
(210) 478020
(151) 2018 07 11
(441) 2017 12 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Królewski Skarbiec 1827
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 311885
(220) 2017 10 20
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) envy
(540)

(210) 478017

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 blendery kielichowe, roboty kuchenne, wyciskarki
wolnoobrotowe, sokowirówki, wyciskarki do cytrusów elektryczne,
żelazka, maszynki do mielenia mięsa, krajalnice, 9 wagi kuchenne,
wagi łazienkowe, 11 czajniki, parowary elektryczne, tostery, gofrownice, multicookery (wielofunkcyjne urządzenie do gotowania), slowcookery (urządzenia do powolnego gotowania), grille elektryczne,
opiekacze, nawilżacze powietrza, termowentylatory, grzejniki olejowe, grzejniki ceramiczne, przenośne wentylatory elektryczne, cyrkulatory powietrza, klimatory, klimatyzatory przenośne, oczyszczacze
powietrza, opiekacze do kanapek, kuchenki mikrofalowe, piekarniki
elektryczne.
(111) 311886
(220) 2017 10 24
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) ZEMBRZUSKA JULIA, Warszawa, PL.
(540) STUDIO METRY

(210) 478157
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(540)

(531) 26.04.01, 28.19.99, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 42 architektura, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów.
(111) 311887
(220) 2017 09 28
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 04
(732) SZUST ROBERT QMAN, Chełm, PL.
(540) LONDON SQUARE
(540)

(210) 477011

(531) 27.05.01, 27.05.11, 03.07.17, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.04, 09.03.13
(510), (511) 14 biżuteria, sztuczna biżuteria, spinki do mankietów
i krawatów, przypinki do odzieży z metali szlachetnych, zapinki do krawatów z metali szlachetnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
26 przypinki do odzieży nie z metali szlachetnych, zapinki do krawatów nie z metali szlachetnych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej następujących towarów: biżuteria, sztuczna
biżuteria, spinki do mankietów i krawatów, przypinki do odzieży, zapinki do krawatów, odzież, obuwie i nakrycia głowy, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe oraz usługi polegające
na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym,
reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów,
prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 311888
(220) 2017 10 02
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 12
(732) WOŹNIAK MATEUSZ, Poznań, PL.
(540) FALLA
(540)

(210) 477137

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe.
(111) 311889
(220) 2017 10 04
(151) 2018 06 12
(441) 2018 01 08
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.

(210) 477296
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(540) Z-ASA
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone żywice
poli (styren-co-akrylonitrylu), 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne
stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne
stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poli
(styren-co-akrylonitrylu).
(111) 311890
(220) 2017 10 09
(210) 477427
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) MACIEJEWSKI TOMASZ POLSKI KATALOG FIRM, Poznań, PL.
(540) Wyszukiwarka urzędowa
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnożółty
(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich,
dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod
przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie stron internetowych, projektowanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie wyszukiwarek
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi migracji danych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych .
(111) 311891
(220) 2017 10 10
(210) 477467
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 03.01.08, 03.07.17, 01.15.05
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa,
paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gaz parafinowy, gaz olejowy,
gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol, oksygenaty, olej
bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus
mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne
do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki
i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w szczególności
kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane,
11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych
i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych
urządzeń i instalacji, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego,
benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny,
gazu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu,
kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów,
oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów
odpadowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów,
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów
energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych
i zarządzania nimi, reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne
w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń
do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu
ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym
zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi
w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wyżej
wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji,
usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw gazowych,
gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych
i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii
publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi: usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie
usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji
paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
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w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych,
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej,
w zakresie usług telegraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii,
ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
i gazo pochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie
organizowania wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania
energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów rafinacji,
w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz
naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego,
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych,
w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów,
42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 311892
(220) 2017 10 10
(210) 477468
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GAZEK
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny,
4 cerezyna, eter naftowy, etylina, gaz parafinowy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol, oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina,
produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne
paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi
w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz
ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny, gazu parafinowego, gazu
olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego,
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju
napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, parafiny,
produktów naftowych, wazeliny, smarów, mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz
pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
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doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi,
reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania
energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja
systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa
i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych,
usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii,
usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania
nimi: usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych
oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami,
w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych,
gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
w zakresie usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji
rurociągów i gazociągów, w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie
telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraficznych,
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie
dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu
płynnego i produktów ropopochodnych i gazo pochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania wycieczek
turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji,
w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania
paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła,
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów,
42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 311893
(151) 2018 06 19

(220) 2017 10 10
(441) 2018 03 05

(210) 477505
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(732) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BALTIC PIPE PROJECT
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 4 gaz ziemny, skroplony
gaz ziemny, paliwa, paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty
ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, sprężony gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi zasilające metalowe,
zbiorniki metalowe do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, rury metalowe doprowadzające gaz,
budowlane materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy metali, rury i rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, kratownice, kołnierze metalowe i krany metalowe, 7 urządzenia
do przetwarzania ropy, maszyny do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny
i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, maszyny
dla przemysłu wydobywczego, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ
gazu (zawory gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania,
wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części
do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi
w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego,
paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie
dystrybucji i magazynowania gazu, dostarczanie informacji handlowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, analizy rynku,
37 usługi budowlane, naprawy systemów doprowadzania gazu, naprawy systemów rurociągów, instalacja systemów rurociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja systemów rurociągów do przesyłania cieczy, budowa, instalacja,
konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym
terminali gazu skroplonego i rurociągów, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawy
instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie
obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych,
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej
wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi w zakresie telefonii
stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji,
39 usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie energii, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu
ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego
i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie
transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach,
40 usługi w zakresie wytwarzania energii, przetwarzanie gazu, przetwarzanie ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie
wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania
paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, skraplanie gazu ziemnego, filtracja gazów, obróbka gazu ziemnego, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowe
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i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz
używania gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych,
doradztwo techniczne w kwestiach transportu i magazynowania
gazów i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi
w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 311894
(220) 2017 10 11
(210) 477542
(151) 2018 06 12
(441) 2018 01 08
(732) BRONIEK KRYSTYNA, BRONIEK MAREK VCEE SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów, PL.
(540) VCee
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 18 torebki, skórzane torebki, torby, torby podróżne, portfele, walizy, 25 odzież,
odzież ze skóry, apaszki, krawaty, nakrycia głowy, paski, rękawiczki,
obuwie, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, torebki, torby, walizy,
odzież, obuwie, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, torebki, torby, walizy, odzież, obuwie,
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 311895
(220) 2017 10 11
(210) 477574
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 05
(732) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) CZAZ; mZAZ
(510), (511) 9 automatyczne urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczenia przepięciowe, rezystory dociążające, konwertery elektryczne,
cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe, podzespoły elektroniczne,
zabezpieczenia niezależne przepięciowe, elementy elektroniczne,
zabezpieczenia napięciowe, zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne,
zabezpieczenia przepięciowe o charakterystyce niezależnej, zabezpieczenia przepięciowe o charakterystyce zależnej, zabezpieczenia
podnapięciwe do mierzenia napięcia fazowego, zabezpieczenia
nadnapięciowe zabezpieczające przed zbyt niskim napięciem, zabezpieczenia częstotliwościowo-napięciowe służące do zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościowych w energetycznych i przemysłowych systemach rozdzielczych, zabezpieczenia odległościowe
podimpedancyjne do zabezpieczenia linii elektroenergetycznych.
(111) 311896
(220) 2017 10 12
(210) 477623
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK PHARMA ULTRA PROTECT
(540)

(531) 05.03.14, 19.11.01, 27.05.01
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emulsje, spraye, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry,
kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 311897
(220) 2017 10 13
(210) 477651
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) SZOT ARKADIUSZ GUMEX PRODUCENT CZĘŚCI
MOTORYZACYJNYCH, Piastów, PL.
(540) GUMEX experts in rubber parts production since 1954...
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 tuleje gumowo-metalowe w postaci części samochodowych, poduszki gumowo-metalowe w postaci części samochodowych, 17 korki gumowe, osłony gumowe, tuleje gumowe, uszczelki
gumowe, odboje gumowe, osłony gumowe, wycieraczki gumowe
do szyb, pasy klinowe gumowe.
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dziecięce, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym,
artykuły tekstylne do użytku jako pościel bielizna pościelowa i koce,
bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa dla dzieci,
bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, ręczniki, baldachimy do łóżek, 28 zabawki dla dzieci, zabawki do zawieszania w łóżeczkach
dziecięcych, zabawki pluszowe, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
zabawki wypchane, zabawki z tkanin, zabawki drewniane, maskotki,
piłki do gier i zabaw, 35 sprzedaż w tym przez Internet mebli, łóżek,
pościeli materacy, artykułów tekstylnych do użytku domowego,
pościeli, poduszek dziecięcych, zabawek, zabawek pluszowych, zabawek drewnianych, zabawek wypchanych, maskotek, piłek do gier
i zabaw, kocyków dziecięcych, bielizny pościelowej i kocy, bielizna
pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa dla dzieci, bielizna
kuchenna, bielizna pościelowa, ręczniki, baldachimy do łóżek.

(111) 311900
(220) 2017 11 07
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 27
(732) BORYSIAK RENATA TĘCZA, Kraków, PL.
(540) tęcza
(540)

(210) 478701

Kolor znaku: zielony, niebieski, jasnoniebieski, czerwony, żółty
(531) 29.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 01.15.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
(111) 311901
(220) 2017 11 16
(210) 479040
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) ŻAK PIOTR, Polanów, PL.; JANCZURA WOJCIECH, Skopanie, PL.
(540) Czekolada Sandomierska
(540)

(111) 311898
(220) 2017 12 28
(210) 478447
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 12
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus self chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 311899
(220) 2017 11 06
(210) 478655
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) KIEŁCZEWSKA IRMINA PROGRES POLAND PPHU, Józefów, PL.
(540) zz humzee
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, materace, maty do drzemki, poduszki
lub materace, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki utrzymujące pozycje głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki do podpierania dla dzieci, 24 kocyki

(531) 07.01.25, 26.01.16, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze, czekoladki, pomady, trufle, praliny, pralinki, cukierki, bombonierki, kawa,
desery.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 311902
(220) 2017 11 16
(210) 479075
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) SOWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) SOWAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody antenowe, 9 anteny, przełączniki, przekaźniki sygnałów elektronicznych, sygnalizatory elektryczne, wskaźniki
stosowane w elektryczności, urządzenia o wysokiej częstotliwości,
telekomunikacyjne nadajniki, obwody drukowane, transformatory,
wzmacniacze, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, tablice sygna-
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lizacyjne świecące lub mechaniczne, szyldy (znaki) świecące, znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, błyskowe światła (sygnały
świetlne), 11 numery domów świecące, lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia.

(111) 311903
(220) 2017 11 17
(210) 479148
(151) 2018 05 17
(441) 2018 01 29
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) GASTRODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne.
(111) 311904
(220) 2017 11 20
(210) 479173
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) michaś
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
(111) 311905
(220) 2017 12 02
(210) 479661
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) MARSANDER
(540)

Kolor znaku: czarny, turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 4 oleje i smary samochodowe, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje
hydrauliczne, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych,
oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, mineralne oleje smarowe, smary do pojazdów silnikowych, samochodowe
mieszanki smarujące, smar do klocków hamulcowych, smary będące
olejami przekładniowymi, preparaty do redukcji tarcia ślizgowego
pomiędzy dwoma powierzchniami, dodatki niechemiczne do olejów,
dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, dodatki niechemiczne
do smarów, dodatki niechemiczne do paliwa, dodatki niechemiczne
do benzyny, dodatki niechemiczne do cieczy hydraulicznych, dodatki niechemiczne do cieczy chłodząco-smarujących, dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, dodatki niechemiczne do środków poprawiających spalanie, oleje stosowane w obróbce metali,
oleje do obróbki cieplnej stosowane podczas obróbki metali, oleje
smarujące do chłodzenia metalu podczas skrawania, smary do użytku przy obróbce skrawaniem metali, 12 części do nadwozi i podwozi
pojazdów mechanicznych, części karoserii do pojazdów mechanicznych, części konstrukcyjne do pojazdów mechanicznych, nadwozia
do pojazdów mechanicznych, podwozia do pojazdów mechanicznych, części nadwozia pojazdów mechanicznych, części podwozia
pojazdów mechanicznych, modułowe układy podwozi do pojazdów,
karoserie do pojazdów mechanicznych, elementy do karoserii pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane],
kabiny pojazdów, elementy składowe zawieszenia kabiny, osie [części pojazdów lądowych], układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, układy zawieszenia do pojazdów i części do nich, układy
kierownicze do pojazdów i części do nich, części oraz układy przeniesienia napędu do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe
[części pojazdów lądowych], mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, hamulce
do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe
do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych,
okładziny hamulcowe do pojazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, amortyzatory do pojazdów mechanicznych,
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amortyzatory zawieszenia w pojazdach, sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, tuleje do pojazdów, sworznie do pojazdów,
obwody hydrauliczne do pojazdów, cylindry amortyzujące [części
do pojazdów], cylindry hamulcowe do pojazdów, cylindry sprzęgieł
do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów, dźwignie
hamulców ręcznych do pojazdów, dźwignie zmiany biegów do pojazdów, skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych], mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, kolumny kierownicy do pojazdów,
kierownice pojazdów do pojazdów mechanicznych, łączniki hydrauliczne do pojazdów, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechaniczne urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka metalurgiczna, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metali [skrawanie],
obróbka skrawaniem części metalowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych, kształtowanie elementów metalowych.

(111) 311906
(220) 2017 12 05
(151) 2018 06 20
(441) 2018 01 29
(732) KĘPSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) adrilight
(540)

(210) 479765

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, celki-baterie,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, kable elektryczne, baterie do oświetlenia,
przełączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne, przyciski
do dzwonków, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność],
transformatory elektryczne, wideofony, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty [złącza elektryczne], wykrywacze [detektory], wykrywacze
dymu, zamki elektryczne, złącza elektryczne, złączki [elektryczność],
11 żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, oświetleniowe (żarówki), oświetlenie sufitowe, oświetlenie (lampy), oprawki do lamp
elektrycznych, latarnie oświetleniowe, latarki kieszonkowe elektryczne, latarki kieszonkowe, latarki, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze,
lampy uliczne, lampy oświetleniowe, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy elektryczne, lampy-reflektory, lampy bezpieczeństwa, klosze do lamp, abażury do lamp, lampki elektryczne
na choinkę, lampiony, osłony do lamp, obudowy do lamp, stelaże
do abażurów, elektryczne lampy, grille, grill elektryczny, grzejniki
elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje klimatyzacyjne, klimatyzacja-urządzenia, kuchenny sprzęt
elektryczny.
(111) 311907
(220) 2017 12 06
(210) 479789
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) CHLEWICKI PIOTR, CHLEWICKA-ZWIERZYK ANNA DIUN-TUR
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce, PL.
(540) BIAŁY ŻAGIEL PASAŻ
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 18.03.02, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych,
użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni,
w szczególności w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
lokalami, powierzchniami użytkowymi.

(111) 311908
(220) 2017 12 09
(210) 479948
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) MIRSKI RAFAŁ, Płock, PL.
(540) MASTER CLIP
(510), (511) 17 niemetalowe węże elastyczne, węże elastyczne
z tworzyw sztucznych, węże elastyczne wykonane z poliuretanu, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych.
(111) 311909
(220) 2017 12 10
(210) 479954
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) CHLEWICKI PIOTR, CHLEWICKA-ZWIERZYK ANNA DIUN-TUR
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce, PL.
(540) WILLA KASHMIR
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi oraz wynajmowanie apartamentów.
(111) 311910
(220) 2017 12 11
(210) 479977
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) SIENICKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) SOULFITTER
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe na smartfona, publikacje elektroniczne do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie, programy komputerowe do przetwarzania
danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
35 elektroniczne przetwarzanie danych, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej i administrowaniem
działalności gospodarczej świadczone on-line lub za pośrednictwem
Internetu, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, usługi marketingowe, dostarczanie informacji handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, reklamy
on-line, usługi aukcyjne on-line, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem
Internetu, reklama biznesowych stron internetowych, marketing
internetowy, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja personelu, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, 42 interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie
się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, przechowywanie
danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie plików
i dokumenty, przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej
w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, usługi komputerowe w związku z elektronicznym
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zapisywaniem danych, hosting platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze
handlu elektronicznego, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, projektowanie stron internetowych, hosting portali internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, programowanie stron internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci web, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, prowadzenie blogów internetowych,
45 usługi randkowe przez Internet, internetowe usługi zapoznawania
osób, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, doradztwo duchowe, agencje matrymonialne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
usługi pośrednictwa przy zawieraniu znajomości towarzyskich, usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa i aranżowania randek,
oparte na Internecie, usługi osobiste i społeczne dotyczące potrzeb
pojedynczych osób, usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera, doradztwo w zakresie relacji osobistych, badanie przeszłości osób, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby jako usługi potwierdzania tożsamości, dostarczanie
informacji on-line dotyczących dziedziny duchowości, samopomocy i wzmacnianie siebie, świadczenie usług w zakresie osobistego
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające
życiu.

(111) 311911
(220) 2017 12 11
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) HAFEZI-CHOJECKA MAGDALENA CENTRUM
PODOLOGICZNE, Łódź, PL.
(540) Centrum Podologiczne
(540)

(210) 480003

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.19, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci
płynów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, dezodoranty do stóp,
mydła przeciwpotowe do stóp, nielecznicze kremy do stóp, peeling
do stóp, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 5 pudry na grzybicę stóp, leczniczy puder do stóp, lecznicze kremy i balsamy do stóp, środki lecznicze przeciw poceniu się
stóp, mieszaniny farmaceutyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, farmaceutyczne produkty
dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, farmaceutyczne
płyny do skóry, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, marketing, czynności biurowe, usługi sekretarskie, sprzedaż mebli, szafek, urządzeń, wyrobów tekstylnych,
sprzedaż żywności, sprzętu oświetleniowego, sprzedaż wysyłkowa
kosmetyków, dezodorantów, mydeł, kremów, balsamów, preparatów do pielęgnacji stóp, mieszanin i preparatów farmaceutycznych,
kremów farmaceutycznych, substancji i produktów dermatologicznych, płynów do skóry, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, imprez edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych,
kursy korespondencyjne, kształcenie dorosłych, nauczanie i kształ-
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cenie praktyczne, edukacja, informacja o edukacji, kluby promujące zdrowy styl życia, kluby zdrowia, e-learning, organizowanie akcji
i imprez kulturalno-oświatowych, propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach niesienia
pomocy innym, siłownia, 44 salony piękności i usługi kosmetyczne,
manicure, pedicure, masaż, solarium, tatuowanie, fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, kliniki medyczne, kliniki prywatne, lecznice,
salony odnowy biologicznej, kliniki i usługi rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna-leczenie niekonwencjonalnymi metodami,
akupunktura, odnowa medyczna, usługi saun, aromaterapia, usługi
łaźni tureckich, usługi łaźni kabinowych, hydromasaże, krioterapia,
spa, chirurgia plastyczna, laseroterapia, stylizacja paznokci, opieka
zdrowotna, leczenie stóp, konsultacje medyczne.

(111) 311912
(220) 2017 12 11
(210) 480025
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) Saic Motor Corporation Limited, Szanghaj, CN.
(540) MG
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, fakturowanie, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi agencji importowo-eksportowych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 311913
(220) 2017 12 13
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EVITA
(540)

(210) 480060

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 prostownice do włosów, elektryczne, elektryczne trymery do włosów, elektryczne trymery do uszu, elektryczne trymery
do brody, trymery do wąsów i brody, nieelektryczne trymery do brody, depilatory elektryczne i nieelektryczne, elektryczne karbownice
do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci
elektryczne, maszynki do golenia elektryczne, maszynki do golenia
nieelektryczne, 11 elektryczne suszarko-lokówki do włosów, suszarki do włosów, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki do włosów modelujące, szczotki do włosów prostujące, grzebienie do włosów, szczotki do włosów.
(111) 311914
(220) 2017 12 13
(210) 480084
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) BERSKA AGNIESZKA, Brzeźnio, PL.
(540) Beelize
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 311915
(220) 2017 12 13
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) MARY KAY INC., Addison, US.
(540) MARY KAY LINK & LEARN

(210) 480086

4147

(540)

(531) 26.05.10, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie zajęć,
seminariów, konferencji i warsztatów z dziedziny sprzedaży bezpośredniej kosmetyków, produktów upiększających, produktów
do pielęgnacji skóry oraz produktów do pielęgnacji osobistej oraz
dystrybucja związanych z tym materiałów szkoleniowych.
(111) 311916
(220) 2017 12 14
(210) 480139
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(540) Betania
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui
na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków,
zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki
z metali szlachetnych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
koperty, karty pocztowe, mapy, gadżety reklamowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek, fiszki, fotografie,
pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne,
nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety,
lanszafty, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry,
etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych,
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy,
bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle,
drewniaki, klapki, sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież
sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki,
palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy,
rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 42 usługi artystów grafików, usługi związane z projektowaniem graficznym, usługi
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, projektowanie opakowań oraz wszelkich materiałów drukowanych, usługi
artystów malarzy, malowania obrazów i portretów na zamówienie
osób trzecich, stylizacji, usługi w zakresie projektowania przedmiotów codziennego użytku, projektowanie opakowań, projektowanie
stron internetowych, projektowanie dekoracji wnętrz i witryn sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych, w tym gadżetów
reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji reklamowych,
projektowanie znaków firmowych, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie reklamy, wynajmowanie miejsca
na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, sieci komputerowej, usługi polegające na projektowaniu
komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia
oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
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oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną.

(111) 311917
(220) 2017 12 14
(210) 480140
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(540) NIEBO TAK
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui
na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków,
zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki
z metali szlachetnych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
koperty, karty pocztowe, mapy, gadżety reklamowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek, fiszki, fotografie,
pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne,
nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety,
lanszafty, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui
na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane,
plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła
na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki
na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież ze skóry
i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna,
kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy
do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki,
klapki, sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa,
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, palta, peleryny,
piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 42 usługi artystów grafików, usługi
związane z projektowaniem graficznym, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, projektowanie opakowań oraz
wszelkich materiałów drukowanych, usługi artystów malarzy, malowania obrazów i portretów na zamówienie osób trzecich, stylizacji,
usługi w zakresie projektowania przedmiotów codziennego użytku,
projektowanie opakowań, projektowanie stron internetowych, projektowanie dekoracji wnętrz i witryn sklepowych, projektowanie
materiałów reklamowych, w tym gadżetów reklamowych, stendów
reklamowych, ekspozycji reklamowych, projektowanie znaków firmowych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
reklamy, wynajmowanie miejsca na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, sieci komputerowej, usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych,
usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla
osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy
systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
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komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 311918
(220) 2017 12 15
(210) 480191
(151) 2018 07 02
(441) 2018 03 12
(732) INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 1767 JAWOROWY ZDRÓJ ZE ŹRÓDŁA ŚWIĘTEJ JADWIGI
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.
(111) 311919
(220) 2017 12 18
(210) 480248
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiosenny Przysmak MIESZANKA 7-SKŁADNIKOWA DOBRY
WYBÓR NISKA CENA!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, kremowy
(531) 05.09.24, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, kiszone warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone
dania gotowe wegetariańskie, sałatki warzywne, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna na bazie białka spożywczego i/
lub lipidów, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, 30 wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem warzyw.
(111) 311920
(220) 2017 12 19
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) Andante Sedita 1953
(540)

(210) 480295

Kolor znaku: niebieski, szary, brązowy, żółty
(531) 02.07.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce,
słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki, batoniki
i guma do żucia, pomadki jako cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki
owocowe jako słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marce-
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pan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki musli, batony na bazie
pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa, herbata, cukier,
miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa lub preparaty roślinne
do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty
kawy.

(111) 311921
(220) 2013 09 27
(210) 419584
(151) 2017 02 22
(441) 2014 01 07
(732) PT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, PL.
(540) CLS OPTIMA SERWIS MAGAZYNOWY
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 25.07.01, 25.07.06, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, doradztwo w sprawach logistycznych, pośrednictwo transportu, transport drogowy, powietrzny, kolejowy, samochodowy, wodny, składowanie towarów, magazynowanie towarów, pakowanie towarów, kompletacja towarów,
konfekcjonowanie towarów.
(111) 311922
(220) 2017 11 21
(210) 479272
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne, PL.
(540) Schöne Oliwia expert
(540)

4149

(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych, szkolenia edukacyjne, kursy językowe, warsztaty w celach edukacyjnych.

(111) 311924
(220) 2018 01 16
(210) 481187
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 19
(732) MATECO PODESTY RUCHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) mateco PODESTY RUCHOME
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 samojezdne podesty ruchome, 37 usługi wynajmu
maszyn i urządzeń budowlanych, usługi wynajmu i serwisu samojezdnych podestów ruchomych znajdujących zastosowanie w szczególności w budownictwie, przy czyszczeniu konstrukcji i budynków,
w celach inspekcyjnych oraz dla wykonywania napraw i montaży
na wysokościach.
(111) 311925
(220) 2017 11 07
(210) 478680
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) JUNIOR CHEF
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, niebieski, zielony, czerwony,
brązowy, fioletowy, czarny
(531) 09.07.19, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku.

Kolor znaku: jasnoczerwony, czerwony, żółty, zielony,
jasnozielony, jasnoniebieski, niebieski, fioletowy, różowy, biały,
pomarańczowy, błękitny
(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 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) 311923
(220) 2017 12 19
(210) 480318
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) KOPACZ KRZYSZTOF SIMON SAYS, Warszawa, PL.
(540) Simon says
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 02.05.02, 02.05.30, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(111) 311926
(220) 2014 04 13
(210) 425718
(151) 2018 03 06
(441) 2014 07 21
(732) STARZYŃSKI MARCIN MARIAN AKADEMIA TAŃCA ESENS,
Wrocław, PL.
(540) biurolandia coworking
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych.
(111) 311927
(220) 2017 12 21
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 12
(732) PNIEWSKI REMIGIUSZ, Gdynia, PL.
(540) B BANKIERIA.PL
(540)

(210) 480397

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 01.17.25, 27.05.11, 27.05.21, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe.
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(111) 311928
(220) 2017 12 21
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) NGUYEN XUAN DUYET, Raszyn, PL.
(540) bigman blue new b.m. BIGMAN
(540)

(210) 480402

Kolor znaku: ciemnogranatowy, czerwony, granatowy
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, odzież jeansowa, spodnie, kurtki, koszule, spódnice, płaszcze.
(111) 311929
(220) 2017 12 22
(210) 480434
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SERCE NIE SŁUGA
(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
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, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
(111) 311930
(220) 2017 12 22
(210) 480469
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 19
(732) Drylock Technologies N.V., Zele, BE.
(540) MAGICZNYMI KANALIKAMI
(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, pieluchy 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) 311931
(151) 2018 07 04

(220) 2017 12 27
(441) 2018 03 19

(210) 480593
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(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP Kibicuj naszym
(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
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,
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, 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, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale
nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(111) 311932
(220) 2017 12 28
(210) 480618
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) SOCHACKA-MATEJA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) sensuali
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, body, bokserki, gorsety, halki, półhalki, krótkie haleczki na ramiączkach, majtki damskie,
dziecięce, męskie, podkoszulki bez rękawów, wyroby pończosznicze,
podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, szlafroki, piżamy, koszule
nocne, maski na oczy do spania, akcesoria do bielizny takie jak: przedłużacze do biustonoszy, wkładki do biustonoszy, klipsy ściągające
do biustonoszy, ramiączka do biustonoszy, odzież, getry, legginsy,
koszulki, koszule z krótkim i długim rękawem, bluzy, swetry, spodnie,
bluzki, t-shirty, kurtki, rękawiczki, spódnice, sukienki, szale, chustki
(odzież), apaszki, poszetki, obuwie, nakrycia głowy, 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 w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: bielizna osobista, biustonosze, body, bokserki, gorsety, halki,
półhalki, krótkie haleczki na ramiączkach, majtki damskie, dziecięce,
męskie, podkoszulki bez rękawów, wyroby pończosznicze, podwiązki,
pończochy, rajstopy, skarpetki, szlafroki, piżamy, koszule nocne, maski
na oczy do spania, akcesoria do bielizny takie jak: przedłużacze do biustonoszy, wkładki do biustonoszy, klipsy ściągające do biustonoszy,
ramiączka do biustonoszy, odzież, getry, legginsy, koszulki, koszule
z krótkim i długim rękawem, bluzy, swetry, spodnie, bluzki, t-shirty,
kurtki, rękawiczki, spódnice, sukienki, szale, chustki (odzież), apaszki,
poszetki, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 311933
(220) 2018 01 03
(210) 480736
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 19
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) EUROCASH ALKOHOLE
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 01.07.19, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami
alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich.

(111) 311934
(220) 2018 01 03
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) PROBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) probeton
(540)

(210) 480751

Kolor znaku: niebieskim, szary, biały
(531) 01.07.06, 25.07.05, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 betonowanie, budowa fundamentów, budowa konstrukcji inżynierii wodnej i lądowej poprzez formowanie betonu,
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
podłóg, budowa ścian, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni ścian, izolowanie budynków, konserwacja, naprawy
i renowacja posadzek, powierzchni i elementów betonowych, konsultacje budowlane, kruszenie betonu, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie betonowe, nakładanie powłok ochronnych
na powierzchnie wgłębień, odbudowa płyt, powierzchni i elementów betonowych, polerowanie i szlifowanie betonu, pompowanie
betonu, powlekanie i impregnacja betonu, posadzek, powierzchni
i elementów betonowych, poziomowanie betonu, sprężanie betonu,
spulchnianie betonu, stabilizacja płyt betonowych, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi doradcze w zakresie budowania,
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi w zakresie powlekania podłóg, usuwanie kotew z betonu, uszczelnianie
betonu, utwardzanie betonu, wiercenie w betonie, wypełnianie dylatacji w powierzchniach betonowych, wyrównywanie betonu.
(111) 311935
(220) 2018 01 03
(210) 480753
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) Dark Shadow Ltd, Londyn, GB.
(540) modnami
(510), (511) 18 plecaki, portfele, torby i torebki, walizki, 25 apaszki,
bielizna, bluzy, bluzki, body, buty. czapki, futra, garsonki, garnitury,
getry, kapelusze, kamizelki, koszule, kostiumy kąpielowe, kurtki, leginsy, marynarki, narzutki, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież
termoaktywna, płaszcze, podkoszulki, podkolanówki, poncza, pończochy, rajstopy, rękawiczki, spodnie i spodenki, spódnice, sukienki,
swetry, szaliki, tuniki, żakiety.
(111) 311936
(220) 2018 01 04
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) ENERGY LANDIA
(540)

(210) 480799

Kolor znaku: żółty, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 01.01.05, 16.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
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rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 311937
(220) 2018 01 04
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) MAYAN ROLLER COASTER
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.14, 21.03.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 18 plecaki, torby, portfele,
portmonetki, 25 odzież, w tym: bluzy, spodnie, buty, okrycia głowy,
paski, kurtki, koszule, t-shirty.

(111) 311939
(220) 2018 01 04
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) ENERGUŚ ROLLER COASTER
(540)

(210) 480815

(210) 480800

Kolor znaku: żółty, ciemnożółty, zielony, czerwony,
jasnoczerwony, ciemnoczerwony, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, szary, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, różowy, jasnoróżowy, biały
(531) 04.05.15, 21.03.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 311938
(220) 2018 01 04
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) PAWLIK MICHAŁ, Częstochowa, PL.
(540) REPS 8
(540)

Nr 11/2018

(210) 480809

Kolor znaku: żółty, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, fioletowy, ciemnofioletowy, różowy, czerwony,
ciemnoczerwony, czarny, biały
(531) 01.01.03, 04.05.15, 21.03.19, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 311940
(220) 2018 01 04
(210) 480824
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) KOPCZYŃSKI MAREK USPRINT, Warszawa, PL.
(540) USPRINT
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży maszyn i urządzeń poligraficznych, 37 naprawa maszyn
i urządzeń poligraficznych.
(111) 311941
(220) 2018 01 05
(210) 480856
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) LORETTA VITALE EXCLUSIVE SHOES
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02

Nr 11/2018
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(111) 311942
(220) 2018 01 09
(210) 480939
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) SALAMAK MAREK, SILARSKI ADAM CADMOST PROJEKT
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, PL.
(540) CADmost PROJEKT
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, jasnoszary
(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania komputerowego i dokumentacji technicznej, 42 usługi w zakresie tworzenia
programów do wizualizacji przebiegu i nadzoru procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, w szczególności betonowych i stalowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich, archiwizacji danych,
raportowania i sporządzania zapisów graficznych oraz monitorowania przebiegu tras obiektów kolizyjnych, a także generowania wartości obciążeń działających na projektowane obiekty, usługi w zakresie
opracowywania dokumentacji technicznej i projektów technicznych,
badania oraz usługi naukowe i techniczne, a także ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
systemów oraz oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w powyższym zakresie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w zakresie instalowania, testowania, wdrażania i serwisowania systemów komputerowych, usługi doradztwa inżynieryjnego w zakresie kompletacji
dostaw, doboru systemów komputerowych i ich integracji, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 311943
(220) 2018 01 09
(210) 480942
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) PAJĄK GRZEGORZ, Kraków, PL.
(540) WRAŻLIWSZA STRONA HIP HOPU
(510), (511) 9 nagrania muzyczne na taśmach, pliki muzyczne do pobierania, muzyczne nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, bandany na szyję, bluzki, bluzy, bluzy
sportowe, bluzy z kapturem, dżinsy, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie spodnie, kurtki, legginsy, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, muszki, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, okrycia
wierzchnie-odzież, paski, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki,
spódnice, spodnie, spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, szaliki, szorty, topy-odzież, baletki, buty sportowe, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, chustki na głowę, czapki-nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, czapki z daszkiem,
daszki, kapelusze, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć
głowy oraz nagrań muzycznych, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące
marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie
informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, oferowanie próbek produktów,
promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring promocyjny, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania
zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych, 41 kon-
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certy muzyczne, obsługa koncertów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
pisania blogów, planowanie widowisk, organizacja widowisk, produkcja widowisk, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie
tekstów, publikowanie czasopism, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, muzyczne usługi wydawnicze.

(111) 311944
(220) 2018 01 11
(210) 480996
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stary Sącz, PL.
(540) KALVIK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 czapki, kapelusze, kominiarki, berety, opaski, rękawiczki, szalik, ubiory wierzchnie, ubiory sportowe, stroje plażowe,
bielizna, obuwie.
(111) 311945
(220) 2018 01 11
(210) 481017
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) PLANTALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PLANTALUX
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem,
czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, sufitowe, ścienne,
podłogowe, awaryjne, bezpieczeństwa, uliczne, laboratoryjne, luminescencyjne, wystawowe, dekoracyjne, w tym lampy oświetleniowe,
latarnie oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, szkło oświetleniowe, lampy ogrodowe, lampy szklarniowe, oprawy oświetlenia wewnętrznego, oprawy oświetlenia zewnętrznego, oprawy hermetyczne, oprawy oświetlenia sufitowego, oprawy oświetlenia ściennego,
oprawy oświetlenia podłogowego, oprawy oświetlenia punktowego, oprawy oświetlenia stanowiskowego, oprawy reklamowe, oprawy wpuszczane, oprawy oświetlenia ulicznego, reklamowe urządzenia i instalacje oświetleniowe, części do opraw oświetleniowych,
42 usługi projektowania oświetlenia i systemów oświetleniowych,
ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia, sporządzanie ocen, opinii i raportów z dziedziny oświetlenia, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii.
(111) 311946
(220) 2018 01 11
(210) 481040
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) PBH SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) Jesteśmy różne, jesteśmy piękne
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby
jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, naszyjniki, bransoletki,
kolczyki, breloki, zegary i przyrządy chronometryczne, 18 torebki,
kopertówki [małe torebki], portfele, portfele skórzane, kosmetyczki,
kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, 25 odzież, buty, nakrycia
głowy, sukienki damskie, bluzki, tuniki, swetry, koszule, piżamy, spódnice, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, odzież z tworzyw naturalnych
i sztucznych, odzież skórzana, paski, szaliki, apaszki, kapelusze, rękawiczki, bielizna, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, naszyjniki, bransoletki, kolczyki, breloki, zegary
i przyrządy chronometryczne, torebki, kopertówki [małe torebki],
portfele, portfele skórzane, kosmetyczki, kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, odzież, buty, nakrycia głowy, sukienki damskie,
bluzki, tuniki, swetry, koszule, piżamy, spódnice, spodnie, żakiety,
płaszcze, kurtki, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież
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skórzana, paski, szaliki, apaszki, kapelusze, rękawiczki, bielizna, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie reklamy
prasowej, telewizyjnej, internetowej oraz z wykorzystaniem ulotek,
plakatów, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi marketingu i public
relations, 41 organizowanie konkursów i pokazów mody, planowanie
specjalnych imprez, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie konkursów, organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, pokazy filmowe, fotografia
reklamowa-sesje zdjęciowe, fotoreportaże.

(111) 311947
(220) 2018 01 12
(210) 481081
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SPARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bogucin, PL.
(540) HARCO
(510), (511) 6 klamki metalowe, zamki metalowe, zasuwy metalowe
do zamków, metalowe wkładki do zamków, gałki metalowe, zawiasy
metalowe, kłódki metalowe, metalowe samozamykacze do drzwi,
okucia metalowe, balustrady i poręcze metalowe, listwy metalowe,
wyroby ślusarskie, rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych, osprzęt
metalowy do drzwi, okien, bram i mebli.
(111) 311948
(220) 2018 01 15
(210) 481096
(151) 2018 07 02
(441) 2018 02 19
(732) WOŁKOWICZ JACEK A-GROSIK PRZETWÓRSTWO
SPOŻYWCZE I HANDEL, Warszawa, PL.
(540) AGROSIK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 05.03.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane ryby, konserwy rybne, ajvar, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
chipsy ziemniaczane, galaretki owocowe, galaretki z warzyw, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, grzyby konserwowane,
kapusta kwaszona, kapusta przetworzona, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, kiszone warzywa [kimchi], konserwowane
warzywa, konserwy, marynaty, korniszony, mieszanki warzywne,
migdały mielone, migdały przetworzone, orzechy jadalne, owoce
mrożone, owoce konserwowane, owoce marynowane, pikle, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, suszone owoce, mrożone warzywa,
warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane w oleju, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach,
przetwory do zup jarzynowych, 30 ocet, przyprawy, sosy, keczup,
majonez, musztarda, przyprawy spożywcze, zioła konserwowane,
czekolada, gotowe desery [na bazie czekolady], wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze, batoniki muesli, batony zbożowe, miód, budynie deserowe w proszku, cykoria i mieszanki zawierające cykorię,
do wykorzystania jako substytut kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], kasze spożywcze, makarony, artykuły spożywcze ze zbóż, 31 produkty
rolne nieprzetworzone, produkty rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa, grzyby świeże, orzechy,
migdały, 32 piwo, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje owocowe, napoje warzywne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pomidory-sok [napój], soki owocowe do użytku jako napoje,
soki warzywne [napoje], smakowa woda mineralna, woda mineralna
[napoje], syropy do napojów.
(111) 311949
(220) 2018 01 15
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) WIERZBOWSKI WERONIKA, Warszawa, PL.
(540) COUNTRY VODKA
(510), (511) 33 wódka.

(210) 481108
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(111) 311950
(220) 2018 01 15
(151) 2018 07 20
(441) 2018 02 19
(732) FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) funtronic floor
(540)

(210) 481122

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do celów edukacji, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, oprogramowanie gier elektronicznych, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywna
aparatura wideo, sprzęt komputerowy, optyczny sprzęt do śledzenia
obiektów, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, projektory
wideo, projektory multimedialne, urządzenia projekcyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie multimedialne, interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, czujnik
ruchu, peryferyjne urządzenia komputerowe, 28 projektory zabawkowe, urządzenia do gier, konsole do gier, kontrolery do konsoli
gier, urządzenia do gier komputerowych, gry, gry elektroniczne, gry
sportowe, zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, sprzęt
do gier wideo, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci.
(111) 311951
(220) 2018 01 15
(210) 481128
(151) 2018 07 20
(441) 2018 02 19
(732) MUDITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ekoshell
(510), (511) 9 etui na komputery przenośne, etui do tabletów, etui
na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui z klapką do telefonów komórkowych, etui typu Flip Cover do smartfonów, obudowy
do komputerów, obudowy wymienne do telefonów komórkowych,
obudowy do tabletów, obudowy na smartfony, futerały na komputery przenośne, futerały na laptopy, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały na telefony komórkowe, urządzenia zabezpieczające
i ochronne przed promieniowaniem, osłony na komputery przenośne ograniczające promieniowanie, osłony na laptopy ograniczające
promieniowanie, osłony na telefony ograniczające promieniowanie,
osłony na smartfony ograniczające promieniowanie, osłony na tablety ograniczające promieniowanie, podkładki pod komputery
przenośne, podkładki zabezpieczające przed promieniowaniem dla
komputerów przenośnych, pokrowce na komputery przenośne, pokrowce na tablety.
(111) 311952
(220) 2018 01 15
(210) 481133
(151) 2018 07 20
(441) 2018 02 19
(732) FUNTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) FUNTRONIC
(510), (511) 9 programy komputerowe do celów edukacji, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, oprogramowanie gier elektronicznych, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywna
aparatura wideo, sprzęt komputerowy, optyczny sprzęt do śledzenia
obiektów, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, projektory
wideo, projektory multimedialne, urządzenia projekcyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie multimedialne, interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, czujnik
ruchu, peryferyjne urządzenia komputerowe, 28 projektory zabawkowe, urządzenia do gier, konsole do gier, kontrolery do konsoli
gier, urządzenia do gier komputerowych, gry, gry elektroniczne, gry
sportowe, zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, sprzęt
do gier wideo, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci.
(111) 311953
(151) 2018 07 06

(220) 2018 01 16
(441) 2018 03 12

(210) 481151
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(732) MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRACER
(510), (511) 9 wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku
przemysłowego lub wojskowego, przyrządy do wykrywania metalu.
(111) 311954
(220) 2018 01 16
(151) 2018 07 20
(441) 2018 02 19
(732) PIŁAT KATARZYNA MARIA, Ostrowo, PL.
(540) Jedno Słońce
(540)

(210) 481173

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem,
czynności biurowe, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(111) 311955
(220) 2018 01 16
(210) 481189
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) wachlarz
(510), (511) 41 organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych,
edukacyjnych i kulturalnych, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi pisania blogów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie, seminariów, wykładów oraz
warsztatów, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych,
organizowanie konkursów, prowadzenie blogów i dzienników internetowych, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
on-line, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, technologii informacyjnej oraz reportażu, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
informacji na temat aktywności kulturalnych oraz związanych z podróżami i reportażem, dystrybucja filmów, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych,
w tym informacji archiwalnych, w formie tekstów, informacji audio i/
lub wideo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
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z higieną, urodą i pielęgnacją, 35 informacje i doradztwo w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej, marketing, w tym marketing
bezpośredni, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, promocje w punkcie sprzedaży, reklamy on-line, promocja
sprzedaży, wszystkie wcześniej wymienione usługi z dziedziny higieny, urody i pielęgnacji, 41 edukacja, nauczanie, wszystkie wcześniej
wymienione usługi związane z higieną, urodą i pielęgnacją, 44 usługi
w zakresie higieny oraz pielęgnacji urody i zdrowia, informacja i doradztwo z zakresu higieny, urody i pielęgnacji.

(111) 311958
(220) 2017 10 31
(210) 478505
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) Atlassian Pty Ltd, Sydney, AU.
(540) STRIDE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zastosowania
w komputerach i urządzeniach mobilnych do wysyłania wiadomości grupowych, oprogramowanie komputerowe do zastosowania
w komputerach i urządzeniach mobilnych do wiadomości błyskawicznych, komunikacji grupowej, konferencji audio, konferencji wideo, udostępniania plików, udostępniania obrazów, udostępniania
ekranu, współdzielenia przestrzeni roboczej, udostępniania aplikacji, udostępniania treści, telefonii internetowej oraz wykrywania
obecności użytkownika oraz dostarczania informacji w tym zakresie, oprogramowanie komputerowe do zastosowania w komputerach i urządzeniach mobilnych do przetwarzania obrazów, grafiki,
dźwięków, wideo i tekstów, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie
przekazywanie i odbieranie wiadomości głosowych, danych, wiadomości, dźwięku, wideo, obrazów, tekstu oraz grafiki pomiędzy
dwoma lub więcej niż dwoma użytkownikami za pośrednictwem
komputera oraz sieci telekomunikacyjnej, usługi wiadomości błyskawicznych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi telekonferencji audio i wideo, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej [Web messaging], udzielanie
dostępu do komputerowych, elektronicznych i internetowych baz
danych, 42 oprogramowanie on-line nie do pobrania do wysyłania
wiadomości grupowych, usługi oprogramowania komputerowego
jako [tzw. usługi SAAS] usługi zawierające oprogramowanie do wysyłania wiadomości grupowych, oprogramowanie on-line nie do pobrania do zastosowania w komputerach i urządzeniach mobilnych
do wiadomości błyskawicznych, komunikacji grupowej, konferencji
audio, konferencji wideo, udostępniania plików, udostępniania obrazów, udostępniania ekranu, współdzielenia przestrzeni roboczej,
udostępniania aplikacji, udostępniania treści, telefonii internetowej
oraz wykrywania obecności użytkownika oraz dostarczania informacji w tym zakresie, oprogramowanie i aplikacje on-line nie do pobrania do przetwarzania obrazów, grafiki, dźwięków, wideo i tekstów,
umożliwienie tymczasowego użytkowania aplikacji sieciowych
nie do pobrania do użycia z oprogramowaniem do wiadomości błyskawicznych, komunikacji grupowej, udostępniania plików, elektronicznej wymiany danych, dźwięku, obrazów wideo oraz grafiki za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych, bezprzewodowych,
sieci telekomunikacyjnej.

(111) 311956
(220) 2017 11 21
(210) 479274
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) ANTONOWICZ HANNA MAMILOVE, Pyskowice, PL.
(540) MAMILOVE
(510), (511) 10 gryzaki, 14 biżuteria, biżuteria dla dzieci, akcesoria
do wyrobu biżuterii, biżuteria wykonana z bursztynu, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z minerałów,
biżuteria wykonana z drewna.

(111) 311959
(220) 2017 11 14
(210) 478954
(151) 2018 04 18
(441) 2018 01 03
(732) NEWCOMMERCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BANCOVO.
(540)

(111) 311957
(220) 2017 11 15
(210) 479004
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) SCALPOLOGY
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
preparaty do mycia, pielęgnacji i upiększania skóry, skóry głowy
i włosów, preparaty do układania włosów, preparaty do barwienia,
rozjaśniania, farbowania i koloryzacji włosów, 9 publikacje elektroniczne związane z higieną, urodą i pielęgnacją, 16 publikacje, czasopisma, broszury, ulotki, materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem sprzętu], wszystkie wcześniej wymienione towary związane

(531) 27.05.01, 26.01.01
(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 kontrolnosterujące,
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

4156

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych: smart cards-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 i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, 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, 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 dotyczące „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-usługi biurowe, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych na stronach internetowych, prezentowanie ofert
produktów finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy
informatycznej, prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej
prezentowanie i wybór ofert usług finansowych i bankowych, usługi
porównywania ofert finansowych i bankowych, prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe,
świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
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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 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
w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie
towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, 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, leasingowe i factoringu,
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, usługi operacji finansowych
związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, informacja o powyższych 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 za pomocą telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych
i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, informacja o powyższych usługach, obsługa
telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej z branży bankowej i finansowej,
informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, 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, usługi w zakresie
nauczania, kształcenia i rozrywki, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, imprez integracyjnych, 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, wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego.

(111) 311960
(220) 2017 10 30
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) BRACKIE WEDLINY TRADYCYJNIE PIECZONE
(540)
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(510), (511) 37 budownictwo, montaż drzwi i okien, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowanie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, tynkowanie, układanie kabli, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego.

(111) 311962
(220) 2017 10 27
(210) 478316
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) KIERZKOWSKI MACIEJ WYDAWNICTWO TRANSLEGIS,
Warszawa, PL.
(540) TRANSLEGIS
(540)

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 optyczne nośniki informacji, publikacje elektroniczne,
16 czasopisma, książki, publikacje.
(111) 311963
(220) 2017 10 27
(210) 478313
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) FAMAD FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków, PL.
(540) FAMAD F Paczków
(540)

(210) 478444

Kolor znaku: brązowy, beżowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.02, 26.11.02, 09.01.10
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 311961
(220) 2017 10 27
(210) 478324
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) KOLASINSKI JON KOLASERVICE, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.14

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, narzędzia i urządzenia
do mocowania i łączenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny do obróbki drewna, maszyny do szlifowania drewna, maszyny do formowania drewna, maszyny do klejenia sklejki, urządzenia
do przenoszenia i transportu, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, maszyny i urządzenia do nanoszenia kleju, maszyny i urządzenia do nakładania lakieru, maszyny i urządzenia montażowe, hydrauliczne i pneumatyczne prasy do klejenia elementów
drewnianych, maszyny i urządzenia do cięcia drewna, cylindry hydrauliczne do maszyn, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych,
montaż [instalacja] instalacji maszynowych.
(111) 311964
(220) 2017 10 27
(210) 478308
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) SITNICKI ANDRZEJ, IWANISZEWSKI ŁUKASZ GŁODNY WILK
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) Głodny WILK RESTAURANT & PUB
(540)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.02.99, 26.13.25
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(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
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(732) Bubula Paweł PaoloDent, Wiśniowa, PL.
(540) PaoloDent
(540)

(111) 311965
(220) 2017 10 27
(210) 478306
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA, Korpele-Strefa, PL.
(540) sanit-plast SZCZYTNO
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 03.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 deski sedesowe.
(111) 311966
(220) 2017 11 09
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ActiVittal Cardio
(540)

(210) 478784

(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) 311967
(151) 2018 04 26

(220) 2017 11 14
(441) 2018 01 08

(210) 478974

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.10
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych
i sztucznych szczęk, produkcja protez dentystycznych na zamówienie, 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki
dentystycznej, usługi stomatologiczne, usługi periodontologiczne,
usługi chirurgii stomatologicznej, usługi stomatologii kosmetycznej, pomoc stomatologiczna, doradztwo związane ze stomatologią,
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi protetyczne,
usługi ortodontyczne.
(111) 311968
(220) 2017 10 12
(210) 477622
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) ZEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brwinów, PL.
(540) zekar
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.03
(510), (511) 3 kosmetyki, środki, w tym środki biodegradowalne,
w postaci mydeł, płynów, proszków, past, koncentratów, szamponów, pian, żeli, sprayów, z dodatkiem i bez dodatku wosku, środków
zapachowych i pielęgnacyjnych, nabłyszczających, polerujących,
do ręcznego i maszynowego mycia, prania, czyszczenia, szorowania, wywabiania plam, nabłyszczania, polerowania, zabezpieczania,
odtłuszczania, odbarwiania, usuwania: kamienia i osadów, wosku,
nalotów, rdzy, powłok malarskich, powłok polimerowych, środki
odświeżające powietrze, wymienione środki do użytku w gospodarstwach domowych, rolnych, hodowlanych, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, zakładach przemysłu
spożywczego, mleczarskiego, obiektach budowlanych, kolejnictwie,
transporcie i transporcie publicznym, środki do mycia, czyszczenia
i pielęgnacji szyb, luster, wyrobów ze szkła, powierzchni gładkich,
błyszczących, ceramicznych, metalowych, środki do usuwania graffiti, napisów i rysunków, 35 reklama, informacja, organizowanie
targów i wystaw, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej, stacjonarnej i za pośrednictwem Internetu oraz sieci telekomunikacyjnych w zakresie artykułów chemicznych, kosmetycznych, środków,
w tym środków biodegradowalnych, do mycia, prania, czyszczenia,
szorowania, wywabiania plam, nabłyszczania, polerowania, zabezpieczania, odbarwiania, odtłuszczania, usuwania: kamienia i osadów, wosku, nalotów, rdzy, powłok malarskich, powłok polimerowych, środków odświeżających powietrze, środków do dezynfekcji,
środków do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, wszystkie
używane w gospodarstwach domowych, rolnych, hodowlanych,
w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, zakładach przemysłu spożywczego, mleczarskiego, obiektach budowlanych, kolejnictwie, transporcie i transporcie publicznym, środków
do mycia, czyszczenia i pielęgnacji szyb, luster, wyrobów ze szkła,
powierzchni gładkich, błyszczących, ceramicznych, metalowych,
środków do usuwania graffiti, napisów i rysunków, środków konserwujących do próbek mleka dla celów badawczych.
(111) 311969
(220) 2017 10 12
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) SEREN TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 477613
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(540) LORR & MEN FASHION
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.02, 24.17.99, 29.01.13
(510), (511) 25 swetry.
(111) 311970
(220) 2017 11 10
(210) 478831
(151) 2018 04 11
(441) 2017 12 27
(732) ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) inSec
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
prowadzenie kampanii reklamowych, organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych,
w celach handlowych i reklamowych, internetowe prezentacje targowe i wystawiennicze, doradztwo handlowe, kojarzenie kontrahentów handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy.
(111) 311971
(220) 2017 10 10
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 18
(732) EPRUF SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) epruf
(540)
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motywacyjnymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa finansowego
oraz informacji o systemach rozliczeń finansowych między osobami
prawnymi i fizycznymi, emisji kart płatniczych, organizowania zbiórek funduszy na cele dobroczynne oraz usługi polegające na emisji
kart legitymujących osoby fizyczne do realizacji uprawnień w zakresie: ubezpieczeń, opieki medycznej, usług rehabilitacyjnych, higienicznych i kosmetycznych a także do zakupu towarów: produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, suplementy diety, środki antykoncepcyjne, aparatura oraz
instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały stosowane w chirurgii, środki czyszczące i toaletowe, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla
celów fiskalnych, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe,
wydawanie nośników danych do wprowadzania transakcji, finansowe usługi w zakresie kart identyfikacyjnych, kart upoważniających
do zakupów, kart stałego klienta, kart rabatowych, usługi rozliczeń
transakcji finansowych dokonywanych za pomocą kart, wydawanie
bonów o wartości pieniężnej w ramach programów lojalnościowych/
motywacyjnych, emisja i obsługa kart stałego klienta, nagradzających lojalność i promujących rozpoznawalność marki poprzez oferowanie zachęt i zniżek przy zakupie towarów i korzystaniu z usług,
emisja i obsługa kart zniżkowych.

(111) 311972
(220) 2017 10 12
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) techwork
(540)

(210) 477627

(210) 477475

Kolor znaku: ciemnoszary, zielony
(531) 27.05.01, 24.13.24, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma jako periodyki,
gazety, katalogi, książki, albumy, 35 usługi w zakresie: organizowania
systemu współpracy gospodarczej oraz rozliczeń finansowych między osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie opieki, medycznej,
ubezpieczeń, usług rehabilitacyjnych, usług higienicznych i kosmetycznych oraz w zakresie sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, suplementy diety, środki antykoncepcyjne, aparatura.oraz instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
stosowane w chirurgii środki, czyszczące i toaletowe, środki perfumeryjne, olejki, eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie systemów lojalnościowych/motywacyjnych dla klientów oraz systemu zachęt i zniżek, marketing dotyczący lojalności klientów, prezentacja towarów
i usług, udostępnianie przez Internet informacji poprzez marketing,
badania marketingowe, bonusy, reklamę, programy Iojalnościowe/
motywacyjne i/lub programy nagradzające dla klientów, obsługiwanie platformy programu lojalnościowego/motywacyjnego dla
klientów poprzez sieci komputerowe, w tym Internet, gromadzenie,
aktualizowanie i przechowywanie danych w bazach danych, usługi
w zakresie organizacji i zarządzania listami stałych klientów, usługi
w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi/

Kolor znaku: niebieski, szary, żółty
(531) 27.05.01, 26.11.01, 15.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu.
(111) 311973
(220) 2017 12 29
(210) 480656
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) KOZŁOWSKA KATARZYNA KOZ. KATARZYNA KOZŁOWSKA
ILUSI, Kielce, PL.
(540) ILUSI
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 20 blaty stołowe, biblioteczki [regały na książki], drzwi
do mebli, garderoby, kartoteki [meble], komody, kredensy, ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżka, meble, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli, panele drewniane do mebli,
podstawy łóżek, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], szafki
zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, dekoracje wiszące
[ozdoby], konsole, krzesła, meble metalowe, osłony do kominków
(meble), parawany [meble], półka na talerze, przewijaki, siedzenia
metalowe, skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stojaki na czasopisma, stojaki na książki [meble], stojaki, półki, stoły, tablice do zawieszania kluczy, toaletki, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące
przepierzenia [meble], wyroby stolarskie, zagłówki [meble].
(111) 311974
(151) 2018 05 22

(220) 2017 12 29
(441) 2018 02 05

(210) 480643
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(732) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH ALF
ZBIGNIEW I TERESA LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, Opole, PL.
(540) ’’ALF’’
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych.
(111) 311975
(220) 2017 12 29
(210) 480638
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) KLUB SPORTOWY POLKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, PL.
(540) KS GÓRNIK POLKOWICE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.01, 07.01.06, 23.05.05, 26.01.04
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, anoraki, apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, ascoty [krawaty], balerinki [obuwie], bandany, bandany
na szyję, berety, berety szkockie z pomponem, bermudy, bermudy
[szorty], bezrękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna
damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bikini, biustonosze, biustonosze sportowe
pochłaniające pot, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkim
rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, boa, boa [na szyję], bojówki,
bokserki, bryczesy, burnusy, butorolki, buty damskie, buty dla kobiet,
buty do biegania, buty do baseballu, buty do boksu, buty do gry
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty do koszykówki,
buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej,
buty do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki,
. buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, buty do trekkingu,
buty gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatletyczne, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty nieprzemakalne, buty piłkarskie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie
sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chinosy,
chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], chustki [apaszki], chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chusty plażowe, chust, szale
na głowę, cylindry [kapelusze], ciepłe kurtki robocze, czapeczki
na przyjęcia [odzież], czapeczki węzełkiem, czapki baseballowe,
czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki
sportowe, czapki z daszkiem, czapki wełniane, czapki z pomponem,
czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki, daszki do czapek,
daszki [odzież], długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, dolne części ubrań [odzież], dopinane kołnierzyki, dresy ortalionowe,
dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury [odzież], dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie buty
wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], fartuchy, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawaty], funkcjonalne
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu,
garnitury wizytowe, getry, getry do futbolu amerykańskiego, getry
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[ochraniacze] zakładane na buty, golfy, golfy [odzież], gorset, grube
kurtki, grube płaszcze, gumiaki, gumowce, jedwabne krawaty, języki
do butów, kaftany, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kapelusze, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaptury [odzież], kaszkiety, kaptury, kołnierze, kombinezony [odzież], kombinezony przeciwdeszczowe,
kombinezony zimowe, kominiarki, komplety do biegania [odzież],
komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, korki do butów piłkarskich, korki do mocowania do butów sportowych, kostiumy, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule
do spania, koszule eleganckie, koszule niezapięte pod szyją, koszule
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z długimi
rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo,
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie kurtki
ciepłe, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, kurtki be rękawów, kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki sportowe, kurtki sportowe
do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, legginsy, majtki, mankiety,
mankiety do butów, marynarki do garniturów, maski oczy, męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, modne kapelusze, mokasyny, mufki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia,
noski [część obuwia], obuwie, obuwie codzienne, muszki, obuwie
sportowe, obuwie gimnastyczne, ocieplacze, ocieplacze na kolana
[odzież], ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplacze kamizelki, ocieplacze kurtki, odzież codzienna, odzież do biegania, odzież do sztuk walki, odzież gimnastyczna,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież męska, damska
i dziecięca, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież treningowa, ogrzewacze
do nadgarstków, ogrzewacze do rąk [odzież], opaski na głowę, owijacze i getry, palta, paski, paski do butów, paski [odzież], paski skórzane, pasy przez ramię do odzieży, pelerynki, piżamy, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze zimowe, podeszwy do butów,
podeszwy zewnętrzne, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, podomki [szlafroki], pokrowce butów, inne niż do celów medycznych, podwiązki, polary, półgolty,
poncza, poszetki, potniki, prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, pumpy, rajstopy, rajtuzy, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, rękawiczki
zimowe, repliki kompletów piłkarskich, rybaczki, sandały i buty plażowe, sandały w stylu japońskim [zori], skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki
przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki bez stopy, skarpetki
termoaktywne, skarpetki wewnętrzne do obuwia [stopki], smokingi,
śniegowce, spodenki, spodenki bokserskie, spodnie, spodnie do joggingu, spodnie do rozgrzewki, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie dresowe, spodnie [nieformalne], spodnie od dresu,
spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
wiatroszczelne, spodnie ze stretchu, sportowe nakrycia głowy [inne
niż kaski], staniki sportowe, stroje baseballowe, stroje sportowe, stroje wizytowe, stroje dla sędziów sportowych, suknie wieczorowe,
swetry, szale, szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szlafroki, szorty, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami
do użytku sportowego, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, termoaktywne nakrycia głowy, tkane koszule, topy [odzież], trencze, trykoty, tuniki, turbany, ubrania codzienne, wiatrówki, żakiety męskie,
znaczniki treningowe, znaczniki [narzutki] piłkarskie, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
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 kon-
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ferencji, 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, 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 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 szkół [edukacja], 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
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, 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].

(111) 311976
(220) 2017 11 14
(210) 478982
(151) 2018 05 16
(441) 2018 01 29
(732) SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA W WARSZAWIE,
Warszawa, PL.
(540) SPC
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, pomarańczowy
(531) 08.01.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
galaretki jadalne, przetwory owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, 30 produkty zbożowe, wyroby piekarnicze, chleb, bułki, suchary,
kanapki, makarony spożywcze, wyroby cukiernicze ciasta, ciastka,
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ciasteczka, herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby
do ciast, wafle, wyroby cukiernicze – makaroniki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, słodycze,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, batony lukrecjowe,
lody spożywcze, wiążące środki do lodów spożywczych, przyprawy
smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza, kanapki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, muesli, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty
mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, chrupki
ziemniaczane, galaretki jadalne, przetwory owocowe, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony
spożywcze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto
na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby do ciast, wafle, wyroby cukiernicze-makaroniki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, słodycze, słodziki naturalne,
słód do celów spożywczych, batony lukrecjowe, lody spożywcze,
wiążące środki do lodów spożywczych, przyprawy smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza,
kanapki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych,
muesli, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, soki, 43 oferowanie
napojów i żywności w bistrach i barach, usługi gastronomiczne.

(111) 311977
(220) 2018 01 04
(210) 480807
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) RITO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 figurki szklane, figurki ceramiczne.
(111) 311978
(220) 2017 12 29
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) KAŁUŻYŃSKI ŁUKASZ, Paradyż, PL.
(540) PARADYŻ CHEMIA BUDOWLANA
(540)

(210) 480649

(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, kleje i preparaty klejące
przeznaczone do przemysłu, kleje [klejenie], 19 beton, cement, gips,
tynki, wapno, zaprawy budowlane.
(111) 311979
(220) 2017 12 28
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) WAŚ ERNEST, Warszawa, PL.
(540) EP ESPIRO PROPERTY Budujemy jakość!
(540)

(210) 480625

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.19
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam,
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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, 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, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż, w tym sprzedaż
on-line: niemetalowych materiałów budowlanych takich jak: cement, beton, wapno, tynk, betonowe elementy budowlane, cegły,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, niemetalowe konstrukcje budowlane, deski [drewno budowlane], deski podłogowe,
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane,
drzwi niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, kominy niemetalowe,
kostka brukowa drewniana, krokwie dachowe, listwy niemetalowe,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, ogniotrwałe
materiały budowlane niemetalowe, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, niemetalowe rury spustowe, rury
drenażowe, kamionkowe, wodociągowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, sufity niemetalowe, balustrady niemetalowe, terakota, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: metalowych materiałów budowlanych takich jak: balustrady metalowe, drzwi metalowe, blacha [płyty,
arkusze], boazeria metalowa, bramy metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki metalowe, metalowe pokrycia dachowe, drobne
wyroby metalowe, gzymsy metalowe, klamki do drzwi metalowe,
kłódki, konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe
płytki ścienne, metalowe nadproża, metalowe okiennice, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płytki
podłogowe metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, rury
i rurki ze stali, śruby metalowe, uszczelki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: farb,
zapraw farbiarskich, szkła budowlanego, grzejników, grzejników
elektrycznych, grzejników do centralnego ogrzewania, 37 nadzór
budowlany, usługi budowlane, ciesielstwo, murarstwo, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, układanie
nawierzchni drogowych, uszczelnianie budynków, udzielanie informacji dotyczących budownictwa, systemów izolacyjnych, ociepleń
stosowanych w budownictwie, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, mycie okien, prace porządkowe zwłaszcza prace w zakresie napraw, konserwacji i oczyszczania odnośnie terenów należących
do prywatnych lub przemysłowych nieruchomości, w tym prace
zimowe [posypywanie piaskiem/solą i odśnieżanie], usługi instalacyjne, dezynfekcja, 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi inżynieryjne, projektowanie budowlane, pomiary geodezyjne, tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz
technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych,
usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych
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dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań,
imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych, w tym dla osób trzecich [social media], usługi dostawców aplikacji [ASP] mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji [ASP] obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową,
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych: umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, 44 projektowanie ogrodów,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników.

(111) 311980
(220) 2017 09 28
(210) 477010
(151) 2018 02 23
(441) 2017 11 06
(732) MATYSZKIEWICZ MAGDALENA MAGMAT, Otwock, PL.
(540) CAMP&GO
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedały samochodów kempingowych, przyczep kempingowych oraz akcesoriów wyposażenia
samochodów kempingowych i przyczep kempingowych, 39 usługi
dotyczące wypożyczania samochodów kempingowych i przyczep
kempingowych.
(111) 311981
(220) 2017 12 08
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME ANIMAL
(540)

(210) 479909

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karma dla psów, karma dla kotów, żwirek dla kota i dla
małych zwierząt, ściółka dla zwierząt.
(111) 311982
(220) 2017 12 08
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 05
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME EXCELLENT
(540)

(210) 479907

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 proszki do prania, płyny i żele do prania, odplamiacze
i inne środki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń,
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środki do zmywarek, uniwersalne środki czyszczące, środki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, zawieszki i wkłady do toalet, środki do mycia szyb i okien, odkamieniacze i udrożniacze do rur, artykuły samochodowe, 4 denaturat, płynne rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania
grilla, podpałki do grilla, brykiety do grilla, paliwo do grilla, 5 środki
przeciwko owadom, odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, 8 Jednorazowe noże, jednorazowe widelce, jednorazowe łyżki, jednorazowe łyżeczki, zastawa stołowa jednorazowego
użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce]., 9 baterie, 16 rolki
i ręczniki kuchenne, torebki folie i papier śniadaniowy, papier i folia
do pieczenia, worki na śmieci, reklamówki, torebki i papier ozdobny
do pakowania, artykuły szkolno-biurowe, 21 Jednorazowe talerze,
jednorazowe akcesoria kartonowe do pieczenia, przykrywki jednorazowe do pojemników użytku domowego, kubki papierowe, kubki
plastikowe, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, tace do użytku
domowego papierowe, słomki do picia, wykałaczki, jednorazowe
kieliszki, jednorazowe filiżanki, jednorazowe miski, gąbki, ścierki,
zmywaki, kuchenne przybory używane przy grillach domowych,
skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], szczypce do grilla, widelce
do grilla, rękawice do grilla, naczynia i akcesoria kuchenne, wyroby
ozdobne, artykuły gospodarstwa domowego., 24 obrusy i serwetki.

(111) 311983
(220) 2018 01 17
(210) 481229
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) beksy
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy 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, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież: nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
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publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych,
z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy,
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów,
zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 311984
(220) 2018 01 17
(210) 481236
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRIMESSO
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, zaprawy farbiarskie, lakiery
i emalie, środki do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby
do emalii, farby stosowane w ceramice, kit, 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, żywice naturalne, środki
osuszające do farb i kitów, 17 farby, oleje i lakiery izolacyjne, taśmy
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, kit, materiały uszczelniające, izolacyjne żywice akrylowe, żywice półprzetworzone, styropian i wełna mineralna, 19 masy tynkarskie, materiały budowlane do tworzenia systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków, materiały i płyty
budowlane niemetalowe, zaprawy budowlane, tynki, gipsy, zaprawy
cementowe, masy tynków dekoracyjnych, masy szpachlowe.
(111) 311985
(220) 2018 01 17
(210) 481244
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) NIEZAPOMINAJKA
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż
do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, detergenty, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, preparaty do de-
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pilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, pianki do oczyszczania ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji
włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], sole do kąpieli, maseczki
do ciała, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, kosmetyczne peelingi do ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, materiały do plombowania zębów, preparaty
i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, środki odkażające, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, preparaty higieniczne do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, lecznicze preparaty
toaletowe, mydła lecznicze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, szampony lecznicze, żywność dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napary
do celów medycznych, herbata lecznicza, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, enzymy do celów medycznych, krew do celów medycznych,
krople do oczu, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty mineralne do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, antybakteryjne
środki do mycia, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy
do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy lecznicze, krople do nawilżania oczu,
krople do uszu, lecznicze balsamy, lecznicze żele do ciała, lekarstwa,
leki dla ludzi, maści lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, płyny do celów farmaceutycznych,
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty dermatologiczne,
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty
i substancje lecznicze, sole do celów medycznych, środki farmaceutyczne homeopatyczne, środki przeciwbólowe, środki uspokajające,
talk leczniczy, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych,
zioła lecznicze, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, środki do czyszczenia jamy ustnej,
plastry, opatrunki, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, waciki
do użytku medycznego, odchudzanie [preparaty medyczne do-], peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki dezynfekujące
do użytku domowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 16 czasopisma [periodyki], broszury, afisze, plakaty, książki, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, materiały drukowane, bony upominkowe, 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc pracy, agencje
zatrudnienia tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, reklama i marketing, analiza
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informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie działalności handlowej, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, nadzór nad
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: detergenty, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: substancje chłonne do higieny osobistej, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze preparaty toaletowe, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: żywność dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: witaminy i preparaty witaminowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: lekarstwa, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: leki
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
preparaty i substancje farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i substancje lecznicze, reklama i promocja sprzedaży wymienionych towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia aptek
lub drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych lub kosmetyków, 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, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie czasopism elektronicznych, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie loterii, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, publikacja gazet elektronicznych online,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikacja i redagowanie książek, publikowanie
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czasopism, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, projektowanie
portali sieciowych, hosting portali internetowych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi związane z opracowywaniem baz danych, usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze dotyczące
farmakologii oraz farmacji, usługi weterynaryjne, usługi medyczne,
przygotowywanie i wydawanie lekarstw, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne
przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej.

(111) 311986
(220) 2018 01 17
(210) 481247
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 24.13.09, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż
do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, detergenty, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, pianki do oczyszczania ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji
włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], sole do kąpieli, maseczki
do ciała, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, kosmetyczne peelingi do ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, materiały do plombowania zębów, preparaty
i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, środki odkażające, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, preparaty higieniczne do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, lecznicze preparaty
toaletowe, mydła lecznicze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, szampony lecznicze, żywność dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napary
do celów medycznych, herbata lecznicza, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, enzymy do celów medycznych, krew do celów medycznych,
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krople do oczu, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty mineralne do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, antybakteryjne
środki do mycia, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy
do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy lecznicze, krople do nawilżania oczu,
krople do uszu, lecznicze balsamy, lecznicze żele do ciała, lekarstwa,
leki dla ludzi, maści lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, płyny do celów farmaceutycznych,
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty dermatologiczne,
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty
i substancje lecznicze, sole do celów medycznych, środki farmaceutyczne homeopatyczne, środki przeciwbólowe, środki uspokajające,
talk leczniczy, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych,
zioła lecznicze, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, środki do czyszczenia jamy ustnej,
plastry, opatrunki, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, waciki
do użytku medycznego, odchudzanie [preparaty medyczne do-], peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki dezynfekujące
do użytku domowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 16 czasopisma [periodyki], broszury, afisze, plakaty, książki, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, materiały drukowane, bony upominkowe, 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc pracy, agencje
zatrudnienia tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, reklama i marketing, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie działalności handlowej, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, nadzór nad
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: detergenty, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
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z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: substancje chłonne do higieny osobistej, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze preparaty toaletowe, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: żywność dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: witaminy i preparaty witaminowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: lekarstwa, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: leki
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
preparaty i substancje farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i substancje lecznicze, reklama i promocja sprzedaży wymienionych towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia aptek
lub drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych lub kosmetyków, 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, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie czasopism elektronicznych, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie loterii, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, publikacja gazet elektronicznych online,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikacja i redagowanie książek, publikowanie
czasopism, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, projektowanie
portali sieciowych, hosting portali internetowych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi związane z opracowywaniem baz danych, usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze dotyczące
farmakologii oraz farmacji, usługi weterynaryjne, usługi medyczne,
przygotowywanie i wydawanie lekarstw, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne
przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej.
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(111) 311987
(220) 2018 01 17
(210) 481250
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) NIEZAPOMINAJKA apteka DLA CAŁEJ RODZINY
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 24.13.14, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, reklama i marketing, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania
rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie działalności handlowej, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, nadzór nad
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
produktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: detergenty, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
produktami: preparaty do włosów, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: substancje chłonne do higieny osobistej, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
produktami: apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze
preparaty toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: żywność dla niemowląt, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
produktami: witaminy i preparaty witaminowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: farma-

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ceutyki i naturalne środki lecznicze, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: lekarstwa, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: leki dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
preparaty i substancje farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty
i substancje lecznicze, reklama i promocja sprzedaży wymienionych
towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia aptek lub
drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych
lub kosmetyków, 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, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 44 usługi
farmaceutyczne, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi weterynaryjne, usługi medyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej.

(111) 311988
(220) 2018 01 18
(210) 481287
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony, pomarańczowy,
szary, złoty, żółty, zielony
(531) 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01,
01.01.05, 26.04.02, 26.04.01
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.

4167

terowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne: przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, worki treningowe, piłki, rowery treningowe stacjonarne,
przyrządy stosowane w kulturystyce, hantle, skakanki, gumy, stopery, ochraniacze jako artykuły sportowe (części strojów sportowych),
ochraniacze ciała do uprawiania sportu, okładziny ochronne, rękawice sportowe, rękawice bokserskie, rękawice do różnych sztuk walki,
osłony sportowe, torby treningowe i/lub sportowe, bieżnie do ćwiczeń fizycznych, maty, maty treningowe i/lub maty do ćwiczeń, maty
gimnastyczne, maszyny do ćwiczeń z zakresu fitnessu, sprzęt fitness
i przyrządy sportowe, akcesoria do fitness: sprzęt siłowy i rehabilitacyjny, stacjonarne przyrządy do ćwiczeń siłowych, urządzenia służące
osiąganiu sprawności fizycznej (inne niż do użytku medycznego) wraz
z osprzętem, sprzęt do treningu aerobowego, gry i zabawki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, poprzez e-sklepy, na aukcjach
internetowych, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż
katalogowa, sprzedaż on-line: artykułów sportowych, gimnastycznych, artykułów do zajęć fitness, akcesoriów do fitness, przyrządów
do ćwiczeń fizycznych, worków treningowych, piłek, rowerów treningowych stacjonarnych, przyrządów stosowanych w kulturystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako artykułów sportowych
(części strojów sportowych), ochraniaczy ciała do uprawiania sportu,
okładzin ochronnych, rękawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych sztuk walki, osłon sportowych, toreb treningowych
i/lub sportowych, bieżni do ćwiczeń fizycznych, mat, mat treningowych i/lub mat do ćwiczeń, mat gimnastycznych, maszyn do ćwiczeń
z zakresu fitness, sprzętu fitness i przyrządów sportowych, sprzętu
siłowego i rehabilitacyjnego, stacjonarnych przyrządów do ćwiczeń
siłowych, urządzeń służących osiąganiu sprawności fizycznej (innych
niż do użytku medycznego) wraz z osprzętem, sprzętu do treningu
aerobowego, gier i zabawek, informacja o wymienionych towarach,
sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD, programów komputerowych oraz innych nośników
nagrań cyfrowych, o tematyce sportowej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie, prowadzenie i/
lub nadzór programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, w tym
w zakresie kultury fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania, programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej i/
lub usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym gadżetów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, public relations, usługi marketingowe, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, w tym także w sieci Internet, usługi internetowego serwisu promocyjnego, usługi konsultacyjne, informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej
wymienionych usługach, usługi w zakresie reklamy i promocji imprez
kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy internetowej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, usługi związane
z edukacją sportową oraz organizacją imprez kulturalno-artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnastyki,
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęcia fitness, programy
fitness na linach bungee, instruktaż dla trenerów, przygotowywanie
planów treningowych, treningi indywidualne, poradnictwo z zakresu
zdrowego odżywiania, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie
pokazów gimnastycznych, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
rozpowszechnianie programów komputerowych dotyczących sportu,
gimnastyki, rekreacji, zdrowego stylu życia.

(111) 311989
(220) 2018 01 18
(210) 481290
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź, PL.
(540) BOOty KILLER
(540)

(111) 311990
(220) 2018 01 18
(210) 481292
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź, PL.
(540) Body KILLER FITNESS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, programy kompu-

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, poprzez
e-sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż on-line: artykułów sportowych, gimnastycznych, artykułów do zajęć fitness, akcesoriów do fitness, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, worków treningowych, piłek, rowerów treningowych stacjonarnych, przyrządów stosowanych
w kulturystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako
artykułów sportowych (części strojów sportowych), ochraniaczy ciała
do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rękawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych sztuk walki, osłon sportowych,
toreb treningowych i/lub sportowych, bieżni do ćwiczeń fizycznych,
mat, mat treningowych i/lub mat do ćwiczeń, mat gimnastycznych,
maszyn do ćwiczeń z zakresu fitness, sprzętu fitness i przyrządów sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, stacjonarnych przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących osiąganiu sprawności fizycznej (innych niż do użytku medycznego) wraz z osprzętem, sprzętu
do treningu aerobowego, gier i zabawek, informacja o wymienionych
towarach, sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: nagranych dysków,
płyt kompaktowych, DVD, programów komputerowych oraz innych
nośników nagrań cyfrowych, o tematyce sportowej, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie, prowadzenie
i/lub nadzór programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, w tym
w zakresie kultury fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania, programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej i/lub
usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym gadżetów, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
public relations, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym także w sieci Internet, usługi internetowego serwisu
promocyjnego, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych
usługach, usługi w zakresie reklamy i promocji imprez kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy
internetowej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie
zdrowego stylu życia i wypoczynku, usługi związane z edukacją sportową oraz organizacją imprez kulturalno-artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnastyki, organizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych, organizacja zajęć tanecznych, organizacja
zajęć sportowych, gimnastycznych, organizacja zajęć fitness, instruktaż dla trenerów, przygotowywanie planów treningowych, treningi
indywidualne, poradnictwo z zakresu zdrowego odżywiania, obsługa
urządzeń sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów tanecznych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, rozpowszechnianie programów komputerowych dotyczących
sportu, gimnastyki, tańca, rekreacji, zdrowego stylu życia.

(111) 311991
(220) 2010 07 28
(210) 373451
(151) 2018 07 20
(441) 2010 11 08
(732) OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Nagawczyna, PL.
(540) apetiter
(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) 311992
(220) 2012 03 20
(210) 398317
(151) 2018 07 19
(441) 2012 07 02
(732) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, PL.
(540) Wow! Protein Bar
(540)

(531) 24.17.01, 27.05.01
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(510), (511) 5 suplementy żywności będące środkami spożywczymi
na bazie węglowodanów, 29 białko spożywcze, koncentraty i odżywki na bazie białka, produkty i napoje mleczne, koncentraty i odżywki
na bazie mleka, koncentraty wysokobiałkowe i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami,
suplementy żywności będące środkami spożywczymi na bazie białka spożywczego, żywność dietetyczna zawarta w tej klasie na bazie
białka i węglowodanów, 30 słodycze, wyroby czekoladowe, produkty zbożowe jako słodycze, płatki zbożowe, płatki ryżowe, pieczywo
chrupkie, pieczywo lekkie, środki, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne, wysokoenergetyczne batony zbożowe oraz węglowodanowe.

(111) 311993
(220) 2013 08 22
(210) 418110
(151) 2018 07 23
(441) 2013 12 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden asian gardens
(510), (511) 3 proszki i płyny do prania, wybielacze, płyny do płukania, koncentraty do płukania, środki do czyszczenia, 5 odswieżacze
powietrza, odswieżacze do tkanin.
(111) 311994
(220) 2014 05 21
(210) 429070
(151) 2018 06 04
(441) 2014 09 01
(732) BONIECKI PRZEMYSŁAW, Łódź, PL.
(540) FOTOBUDKA
(510), (511) 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
dekoracji scenicznych i teatralnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
(111) 311995
(220) 2015 03 16
(151) 2016 04 27
(441) 2015 07 06
(732) NATURA RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) NATURA RESORT
(540)

(210) 440262

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt.
(111) 311996
(220) 2015 04 22
(210) 441707
(151) 2018 07 17
(441) 2015 08 03
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus. nowe możliwości.
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, kasy sklepowe, maszyny liczące, przenośne
urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odbierania fal radiowych, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, przenośne urządzenia do przesyłu danych, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, przenośne urządzenia testujące, dekodery, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki,
obudowy kolorowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
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do telefonów komórkowych-karty sim, respondery telefoniczne,
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku dyski kompaktowe
audio-wideo i optyczne pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe
nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo,
aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia do monitoringu video,
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji, odtwarzania i reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 16 materiały piśmienne,
papierowe materiały biurowe, w tym koperty i papier firmowy, kartony do pakowania, kartony na prezenty, 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, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi zarządzania
działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarcza, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarcza, usługi marketingowe, usługi w zakresie
prowadzenia centrum informacji handlowej, usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji,
systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub
statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie próbek, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych
i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w zakresie:
badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach
reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów rekla-
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mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, handlu,
reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie
przekazywania informacji o usługach reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy
elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych,
karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane
w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze,
radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy
radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery
do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: przenośnych
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te
towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej oraz usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak materiałów piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych, w tym
usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej,
w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych, w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te to-
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wary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej oraz usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, sprzedaż hurtowa i detaliczna
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, i usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności
elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
edukacji i kształcenia, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (pośrednictwo w zakresie nabywania produktów dla innych), usługi komisu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu (prace
biurowe), usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call
center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla
osób trzecich, usługi sprzedaży towarów związanych ze świadczeniem lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych
i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy,
wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji,
wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy
elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych,
karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane
w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i prz5nrządy przywoławcze,
radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy
radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery
do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługi
promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży usług medycznych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
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stępu do usług klinik medycznych, usług opieki pielęgniarskiej, usług
opieki medycznej, usług w zakresie porad psychologicznych, usług
doradczych w dziedzinie zdrowia, usług medycyny alternatywnej,
usług logopedycznych, usług telemedycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług klinik medycznych, usług opieki pielęgniarskiej, usług opieki medycznej, usług ośrodków zdrowia, usług w zakresie porad psychologicznych, usług doradczych w dziedzinie
zdrowia, usług logopedycznych, usług medycyny alternatywnej,
usług telemedycznych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych
i opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług klinik medycznych,
usług opieki pielęgniarskiej, usług opieki medycznej, usług w zakresie porad psychologicznych, usług doradczych w dziedzinie zdrowia,
usług medycyny alternatywnej, usług logopedycznych, usług telemedycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa,
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, sprzedaż detaliczna i hurtowa: artykułów radiotelewizyjnych, przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów
do nich, informacja o ww. usługach, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, obrót
papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line
do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, usługi telekomunikacyjne on-line
polegające na umożliwieniu w zakresie usług telefonicznych, w tym
telefonii komórkowej oraz usług dostępu do Internetu, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonu komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, usługi połączenia i trasy
połączeń dla telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii komórkowej
w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego
i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie i dystrybucja
analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji,
usługi w zakresie radiofonii, łączności przez terminale komputerowe,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub
innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie pro-
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gramów), usługi w zakresie transmitowania dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów, symilografów, dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, aparatury do przesyłania informacji, urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą, telefonii analogowej, cyfrowej
oraz satelitarnej i innych urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na umożliwianiu
dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), informacja o ww. usługach, 39 usługi
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, dystrybucja wody,
zaopatrywanie w wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie
ww. usług, usługi transportowe, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, wynajem środków transportu, dostarczanie korespondencji, przesyłek, towarów,
dystrybucja gazet, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi ratownictwa, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż,
rezerwacja transportu, usługi kurierskie, informacja o ww. usługach,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostępu do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym, administrowanie portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, usługi udostępniania (wypożyczania) aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnianie (wypożyczanie)
aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych
celów, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line
operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego,
konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), usługi wirtualnych sieci, usługi komputerowe w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi w zakresie migracji danych, hosting stron
komputerowych (witryn sieciowych), usługi w zakresie zabezpieczeń
komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów,
dostarczanie oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń między komputerami, usługi badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych, usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, w tym
weryfikacja dokumentów elektronicznych, uwierzytelnianie, wystawianie, odnawianie, unieważnianie, udostępnianie, wyszukiwanie oraz
weryfikacja ważności certyfikatów związanych z podpisem elektronicznym, w tym usługi kwalifikowane, znakowanie czasem, zapewnienie ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu
baz danych, informacja o ww. usługach.

(111) 311997
(151) 2018 06 13

(220) 2015 10 28
(441) 2016 02 01

(210) 448605
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(732) MENDELKA JERZY JANUSZ, Warszawa, PL.
(540) JM HOTEL WARSAW CENTER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 01.01.05, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, dzierżawa nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami,
37 usługi budowlane związane z wnoszeniem budynków i budowli, 43 rezerwacje i wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje i sympozja, prowadzenie działalności hotelowej, prowadzenie restauracji, prowadzenie
kawiarni, bufetów i barów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
(111) 311998
(220) 2016 01 28
(151) 2018 07 23
(441) 2016 05 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 451791

Kolor znaku: biały, błękitny, czarny, jasnożółty
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 03.01.27, 09.01.23, 29.01.14,
01.15.11
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki, płatki i waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pieluchy dla niemowląt,
pieluchy jednorazowe z papieru i celulozy dla dzieci, 16 podkłady
jednorazowe z papieru do przewijania.
(111) 311999
(220) 2016 04 11
(210) 454632
(151) 2018 07 17
(441) 2016 07 18
(732) HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH DOBRY DACH MAREK
PESTKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Chojnice, PL.
(540) DOBRY DACH www.dobry-dach.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 312000
(220) 2016 09 01
(210) 460999
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) rp.pl
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 03.07.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 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, 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,
36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi
finansowe, doradztwo w sprawach podatkowych, z wyłączeniem
księgowości, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych w sieciach
komputerowych i do baz danych, udostępniania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty z udziałem wielu internautów
(„chatroom”), usługi dla grup dyskusyjnych on-line, łączność i przesyłanie danych, obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, usługi telekomunikacyjne związane z komputerowymi listami i grupami dyskusyjnymi
oraz portalami społecznościowymi, zapewnianie dostępu do komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych,
poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne: usługi z zakresu
agencji prasowych i informacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, również z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej: usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne
dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, serwis internetowy, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji, transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów
internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla
forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji
i wideokonferencji, transmisja przez telewizję kablową, transmisja
programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki. działalności sportowej
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i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi zakresu
publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, tekstów,
obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków, fotografii,
poradników, broszur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi
udostępniania strony internetowej zawierającej treści edukacyjne,
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony
internetowej, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów, sympozjów,
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze,
organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych,
kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania,
nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie
(filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku
i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi
w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych
i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, hosting komputerowych list
i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, projektowanie
komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościowych, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskim, opracowanie i gromadzenie informacji o modzie.

(111) 312001
(220) 2016 11 16
(210) 463963
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 19
(732) WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polish Jazz
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, dyski optyczne z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski optyczne do przechowywania muzyki, nagrania
wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z internetu, 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, płyty
kompaktowe z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, urządzenia do nagrywania, napędy DVD, odtwarzacze DVD, płyty DVD,
nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji dźwięku, nagrania muzyczne, muzyczne
nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania
na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne
w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, dzwonki telefoniczne [do pobierania],
pliki muzyczne do pobierania, pliki graficzne do pobierania, zapisane
pliki danych, przenośne odtwarzacze muzyczne, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwarzacze płyt DVD, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, urządzenia do łączności bezprzewodowej,
urządzenia do telefonii bezprzewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, wstępnie nagrane taśmy audio, nagrania wideo, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty
[nagrania dźwiękowe], taśmy z nagraniami, nagrania audio i wideo,
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taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wideo z filmami, nagrania
wideo do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane kasety wideo
z nagraniami muzycznymi, dyski audio, cyfrowe dyski audio, dyski
kompaktowe audio, kasety taśmowe audio, taśmy muzyczne, taśmy
audio zawierające muzykę, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, kasety muzyczne, nagrane taśmy muzyczne, 16 papier firmowy, papier,
karton, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy, broszury informacyjne, gazety o tematyce muzycznej, kalendarze, karty pocztowe, podręczniki i książki o tematyce muzycznej, tabulatury, śpiewniki,
zakładki od książek, fotografie, karty muzyczne z życzeniami, papier
listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], koszulki z nadrukami, kurtki bluzy,
bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 35 promocja [reklama] koncertów,
reklama, reklama radiowa, reklama banerowa, reklama zewnętrzna,
reklama korespondencyjna, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, usługi promocyjne
i menedżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą artystyczną, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, badanie opinii publicznej,
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu nośników danych, płyt kompaktowych, płyt DVD, voucherów i biletów na imprezy rozrywkowe, gadżetów reklamowych,
odzieży, instrumentów i osprzętu muzycznego, 38 usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, transmisja audio, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, transmisja danych za pomocą urządzeń
audiowizualnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez
światową sieć komputerową, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub internetu,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo
i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa
materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/ lub wideo za pomocą telekomunikacji, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, elektroniczna transmisja danych, 40 powielanie nagrań audio i video, usługi poligraficzne,
drukowanie materiałów reklamowych, haft, nanoszenie nadruków
na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie nadruków i haftów
na odzież oraz obuwie, 41 rozrywka, rozrywka w postaci koncertów,
rozrywka z udziałem muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia]
z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, edukacja, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm audio
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zawierających nagraną muzykę, produkcja nagrań audiowizualnych,
produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, konkursy
muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizacja konkursów muzycznych,
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów artystycznych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie
występów muzycznych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja
koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy,
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy
i piosenkarzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe,
rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci
komputerowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i online, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi produkcji
taśm audio, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę
wokalną, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi w zakresie organizacji rozrywki,
usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy grup muzycznych
na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki
na żywo, zapewnianie rozrywki online, zarządzanie stroną artystyczną
występów muzycznych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego,
utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, badania prawne legalności
oprogramowania, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.

(111) 312002
(151) 2018 06 12

(220) 2016 11 17
(441) 2018 01 03

(210) 464027
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(732) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) #hajsjestnajs
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej, badania
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, ekspertyzy, pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse,
usługi dotyczące spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe,
usługi kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia
środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe,
41 organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, e-learning,
organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi,
kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami,
publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji, książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych-także elektroniczne, w systemie on-line.
(111) 312003
(220) 2017 04 13
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) PIĄTEK PAWEŁ PPL, Warszawa, PL.
(540) HORECA BUSINESS PARTNER
(540)

(210) 470470

(220) 2017 04 19
(441) 2018 02 26

(732) PĄCZEK W MAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PĄCZEK W MAŚLE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, 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 na dokumenty,
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], skoroszyty jako artykuły
biurowe, materiały drukowane, książki, czasopisma, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafelki, polewy cukiernicze, żelki, cukierki,
pralinki, musy deserowe, lizaki, lody, słodkie bułeczki, czekoladki,
gofry, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje z mlekiem
na bazie kawy, galaretki owocowe, przekąski na bazie zbóż, puddingi, quiche, tarty z owocami, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, snack-bary, bary sushi, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe.
(111) 312005
(220) 2017 04 27
(210) 471003
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SHOPIN
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, różowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 21.01.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biuro pośrednictwa pracy, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania produktów
i usług dla podmiotów trzecich, usługi w zakresie porównywania cen,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, doradztwo w zakresie strategii
i działalności marketingowej, doradztwo w zakresie kontroli kosztów
i innych zagadnień finansowych, doradztwo w zakresie zarządzania
produkcją i zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, doradztwo
w zakresie planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, doradztwo w zakresie opracowywania systemów prowadzenia
rachunkowości i kontroli wydatków, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie,
43 bary szybkiej obsługi, prowadzenie hoteli i pensjonatów, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania w postaci zarządzania przyjazdami i wyjazdami,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie
wyposażenia barowego, wypożyczanie wyposażenia meblowego,
wypożyczanie wyposażenia wnętrz.
(111) 312004
(151) 2018 06 14
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(210) 470655

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, niebieski, czarny
(531) 10.03.10, 10.03.11, 26.04.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz usługowych, doradztwo, usługi deweloperskie związane z inwestycjami kapitałowymi w nieruchomości,
zarządzania nieruchomościami, wyceną nieruchomości, pośrednictwem w sprzedaży domów i lokali, zarządzanie majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, informacja i konsultacje w zakresie wyżej
wymienionych usług, kupno i sprzedaż nieruchomości na własną
rzecz.
(111) 312006
(220) 2017 05 19
(210) 471891
(151) 2018 07 24
(441) 2017 08 16
(732) POZLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) POZLAB
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nie lecznicze, toniki [kosmetyki],
kosmetyki upiększające, preparaty samoopalające [kosmetyki], olejki
mineralne [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, płynne kremy [kosmetyki],
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki
zawierające pantenol, środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki],
kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w formie żeli,
kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki i preparaty kosme-
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tyczne, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek,
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 5 leki antyalergiczne, sulfonamidy [leki, leki
wzmacniające, leki antydepresyjne, leki homeopatyczne, leki weterynaryjne, leki ziołowe, leki seroterapeutyczne, leki przeciwgrzybiczne,
leki przeciwmigrenowe, leki hipoglikemizujące, leki przeciwgorączkowe, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwskurczowe, leki przeciw
nadciśnieniowe, leki przeciwhistaminowe, leki przeciw arytmiczne,
leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwrakowe, leki przeciwzakaźne, leki do wszczepiania, leki na alergię, leki dla
ludzi, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciw nowotworom,
leki przeciwskurczowe, cholino lityczne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki do celów weterynaryjnych, leki regulujące cykl miesiączkowy, leki przeciw zakażeniom skóry, leki wydawane bez recepty, leki
przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki cytostatyczne do celów medycznych, leki przeciwgorączkowe o działaniu uspokajającym, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, leki sercowo-naczyniowe stosowaniu w leczeniu wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu arytmii, nośniki uwalniające leki
ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, leki sercowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowego, leki sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki
działające na autonomiczny układ nerwowy do celów medycznych,
leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej niewydolności serca (ZNS), 42 badania laboratoryjne, badania naukowe
i przemysłowe, badania dotyczące leków, badania laboratoryjne,
badania kliniczne, badania żywności, badania biotechnologiczne,
badania technologiczne, badania bakteriologiczne, badania biochemiczne, badania techniczne, badania biologiczne, badania mikrobiologiczne, badania chemiczne, badania materiałowe, badania
naukowe, chemiczne badania analityczne, badania dotyczące technologii, badania dotyczące nauki, badania dotyczące leków, badania
chemiczno-technologiczne, medyczne badania naukowe, badania
dotyczące chemii, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania w zakresie medycyny, badania
nad produktami farmaceutycznymi, badania dotyczące środków
farmaceutycznych, badania naukowe dotyczące chemii, badania
w dziedzinie techniki, badania i testy bakteriologiczne, badania i rozwój biochemiczny, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie kosmetologii, konsultacje i badania bakteriologiczne, badania
w dziedzinie chemii, badania w zakresie metali, badania dotyczące
zasobów mineralnych, badania i analizy naukowe, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe z zakresu biologii,
badania na temat środków farmaceutycznych, badania w zakresie
nowych produktów, badania naukowe z zakresu bakteriologii, analiza i badania biochemiczne, badania i analizy bakteriologiczne, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe w dziedzinie
farmacji, badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, badania i opracowywanie szczepionek i leków, badania i rozwój w zakresie nauki,
badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych.

(111) 312007
(220) 2017 05 19
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BROWAR ŁOMŻA
(540)

(210) 471902

(531) 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01,
26.01.05, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
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(510), (511) 32 piwo, woda mineralna, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, napoje energetyczne
i izotoniczne.

(111) 312008
(220) 2017 05 24
(210) 472038
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) KALISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Frania
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do prania, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, dodatki do prania
do zmiękczania wody, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty
do pielęgnacji tkanin, środki do prania tkanin, środki do namaczania
prania, środki do płukania do prania, środki zmiękczające do prania,
środki ochronne do prania, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, płyny do prania, proszki do prania, kapsułki do prania, mydła
do prania, krochmal do prania, mydła, mydła w płynie, mydła w kostce, 11 kuchenki gazowe, lodówki, czajniki elektryczne, frytkownice,
gofrownice, suszarki do włosów.
(111) 312009
(220) 2017 05 29
(210) 472258
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SOBIERAJ JAROSŁAW, Cieszyn, PL.
(540) BONOVITA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wymienionych towarów: kasze, płatki zbożowe, ryże, musli, masła, pasty,
smarowidła, oleje, oliwy, produkty liofilizowane, batony owocowe,
czekolada, bakalie-ziarna, bakalie-owoce suszone, ciastka, desery,
dżemy, konfitury, kakao, suszone chipsy z warzyw i owoców, białka roślinne, soki naturalne (jednodniowe), soki kiszone, lemoniady,
napoje likopenowe, napoje energetyczne, smootie, syropy, herbaty,
kawy, wody kokosowe, wody lecznicze, octy, kwas chlebowy, cukry
i słodziki, mąki, makarony, drożdże, ziarna, owsianki, produkty z miodu, konserwy, pasztety, bakterie jogurtowe, mleko i śmietany, napoje
roślinne, sery, przyprawy, buliony, produkty gotowe: sosy, zupy, kiszonki, suplementy diety, probiotyki, herbaty ziołowe, zioła w tabletkach, kosmetyki, książki. .
(111) 312010
(220) 2017 06 21
(210) 473180
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) KOWALSKI MACIEJ & KOWALSKI SZYMON GREEN BIKE
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Śrem, PL.
(540) CORE
(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 rowerów], 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 kierow-
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nicy 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) 312011
(220) 2018 03 21
(210) 483831
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) SEGNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SEGNA
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania rynkowe, raporty
z analiz rynkowych, 41 usługi szkoleniowe dla biznesu, organizacja
i przeprowadzanie szkoleń biznesowych, trening osobisty-szkolenia,
doradztwo w zakresie szkoleń.
(111) 312012
(220) 2018 03 21
(210) 483832
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) SEGNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SGN
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania rynkowe, raporty
z analiz rynkowych, 41 usługi szkoleniowe dla biznesu, organizacja
i przeprowadzanie szkoleń biznesowych, trening osobisty-szkolenia,
doradztwo w zakresie szkoleń.
(111) 312013
(220) 2017 06 27
(210) 473409
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) HERMAN RYSZARD, DZWONEK LESZEK, DURAN ZBIGNIEW
INŻYNIERIA WODNA-KOŃSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Końskie, PL.
(540) INŻYNIERIA WODNA KOŃSKIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.17, 26.11.13
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 312014
(220) 2017 06 28
(210) 473432
(151) 2018 04 25
(441) 2017 09 04
(732) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Behaviolytics
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, programy
i oprogramowanie użytkowe, polegające między innymi na umożliwieniu klientowi dostępu do rachunku bankowego za pomocą urządzeń elektronicznych, platformy i oprogramowanie wspomagające
usługi bankowe, usługi finansowe, platformy, programy i oprogramowanie dla bankowości elektronicznej, programy i oprogramowanie komputerowe dopasowujące ofertę i propozycje banku do klienta, w tym przewidywanie jego przyszłych potrzeb i kreowania
nowych, oprogramowanie komputerowe służące przede wszystkim
do zarządzania relacjami z klientelą banku, także poprzez wspieranie
klienta w codziennym życiu i osiąganiu satysfakcji z informacji przekazywanych przez bank, programy i oprogramowanie komputerowe
do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie
i planowanie decyzji finansowych, oprogramowanie komputerowe
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do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych, przeprowadzania i planowania operacji bankowych, programy i oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, programy i oprogramowanie do aranżacji
transakcji finansowych on-line, programy i oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy
danych, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do opracowywania danych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania
informacji i danych, oprogramowanie użytkowe, mobilne aplikacje,
oprogramowanie komputerowe do oceny zachowania klientów
usług finansowych i bankowych, oprogramowanie komputerowe
dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do urządzeń mobilnych wykorzystywanych między innymi
w usługach bankowych i finansowych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych
użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych w chmurze, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, programy do zarządzania bazami danych, programy komputerowe umożliwiające
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, komputerowe bazy danych, bazy, pliki i bazy danych, programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące wprowadzania i przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe i wszystkie magnetyczne,
elektroniczne, cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, aplikacje oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie zapisane na magnetycznych
nośnikach lub ładowalne z odległych sieci komputerowych, oprogramowanie do pobrania, magnetyczne, cyfrowej optyczne nośniki
danych, publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 zarządzanie bankami i bazami danych, kompilacja komputerowych baz
danych, projektowanie komputerowych baz danych, zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych
baz danych, tworzenie banków danych i baz danych, przetwarzanie
danych, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych,
przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych na potrzeby
usług bankowych i finansowych, informacja o wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wymienionych
usług, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi informatyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie oprogramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji i/lub
aplikacji użytkowych, oprogramowanie jako usługa, projektowanie,
opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania, programowanie oprogramowania w zakresie bankowości cyfrowej,
programowanie oprogramowania komputerowego w zakresie
umożliwienia klientom dostępu do informacji na temat rachunków
bankowych, przeprowadzania i planowania operacji bankowych,
obsługi komunikacji z bankiem, wirtualnych transakcji finansowych,
zarządzania finansami, usługi projektowania, rozwoju, instalacji,
aktualizacji, utrzymania i udostępniania programów i oprogramowania komputerowego dla usług bankowych i finansowych, opracowywanie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, przeznaczonych do wykorzystania w usługach bankowych
i finansowych jako oprogramowanie, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, aktualizacja oprogramowania
do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, instalacja i konserwacja oprogramowania baz
danych, opracowywanie banku i baz danych, chmura obliczeniowa,
przetwarzanie danych w chmurze, zapewnienie oprogramowania
online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, instalacja,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania bazy danych, doradztwo związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie
problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc techniczna), 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 obliczenio-
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wej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, umożliwienie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie jako usługa SaaS, tymczasowe udostępnianie niepobieranego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie
skomputeryzowanych informacji do wykorzystania w działalności
gospodarczej, projektowanie komputerowych baz danych, usługi
informatyka i/lub administratora systemów informatycznych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki i systemów
komputerowych, programowanie komputerowe w tym w zakresie
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, informacja o wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
wymienionych usług .

(111) 312015
(220) 2017 07 06
(210) 473761
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) ALTER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) alter S.A.
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.15.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aplikacje
komputerowe do pobrania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie słoneczne, bezpieczniki topikowe, brzęczyki,
cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne
i chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie] i cyfrowe stacje meteorologiczne, czujniki, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych i detektory podczerwieni i diody świecące
[LED], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne],
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła i elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gazometry
[urządzenia pomiarowe], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje
tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kamery
termowizyjne, kamery wideo, kolektory elektryczne, komórki fotowoltaiczne, komputery, komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność],
lampy optyczne, latarnie sygnalizacyjne, liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], mikroprocesory, monitory [programy komputerowe],
monitory [sprzęt komputerowy], nadajniki sygnałów elektronicznych, ochronniki przepięciowe, omomierze, oporniki elektryczne
[rezystory], optyczne czytniki znaków, oscylografy, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, płytki dla układów scalonych, półprzewodniki, procesory, centralne programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane przekaźniki elektryczne,
przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przetworniki, elektryczne przewodniki, elektryczne przewody, elektryczne przyciski do dzwonków,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], regulatory świateł scenicznych, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki
rozgałęźne [elektryczność], sondy do celów naukowo-badawczych,
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sprzęt komputerowy, styki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność], światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne urządzenia
nadawcze, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, tranzystory [elektronika], triody, tuleje łączące do kabli
elektrycznych tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia zdalnego sterowania, wilgotnościomierze, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki strat elektrycznych,
wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], złącza do przewodów elektrycznych złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [Oukebox] do komputerów, znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, urządzenia i przyrządy
do ratowania życia, elektryczne, elektroniczne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne oraz kontrolne urządzenia do transmisji
i reprodukcji dźwięku i obrazu, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 37 usługi instalacyjne, konserwacja i naprawy serwisowe
w zakresie automatyki przemysłowej urządzeń i przyrządów do ratowania życia oraz elektrycznych, elektronicznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych oraz kontrolnych urządzeń
do transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, komputerów i sprzętu
przetwarzającego dane, 40 wytwarzanie energii elektrycznej-fotowoltaika, montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych.

(111) 312016
(220) 2017 07 06
(210) 473775
(151) 2018 07 17
(441) 2018 01 22
(732) SMUDA GEORG SMUDA CONSULTING, Opole, PL.
(540) job PROFI
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekrutacja
personelu, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi przeglądu
prasy, usługi w zakresie porównywania cen, 45 usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 312017
(220) 2017 07 27
(210) 474687
(151) 2018 07 25
(441) 2017 11 20
(732) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) domito
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(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne i optyczne, kable i przewody
elektryczne oraz kable optyczne (światłowody), magistrale kablowe elektryczne i optyczne, urządzenia elektryczne i elektroniczne
stosowane w automatyce, informatyce, elektronice, automatyce
budynku, inteligentnych domach, domotyce, sterowniki, czujniki,
przetworniki, przemienniki elektryczne, gniazdka, adaptery, przełącznice, aparatura radiokomunikacyjna, aparatura radiotelefoniczna, złącza do kabli, złącza elektryczne, kontakty elektryczne, panele
oraz tablice połączeniowe i krosowe, przepusty kablowe, przyrządy pomiarowe, szafy i tablice sterownicze i rozdzielcze, skrzynki
i kasety rozdzielcze, teleinformatyczne, urządzenia do przesyłania
i przetwarzania sygnałów, przełączniki teleinformatyczne, centrale,
alarmy, sensory, multimedialne ekrany dotykowe, testery, przyrządy
i mierniki pomiarowe, alkoholomierze, areometry, urządzenia do ładowania baterii, czytniki, urządzenia sterujące dźwigów osobowych,
interfejsy, oprogramowanie i programy komputerowe, elektryczna
aparatura kontrolno-sterująca, prostowniki prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do przetwarzania
informacji, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, regulatory światła, urządzenia
do sterowania zdalnego, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego, lampy awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia oświetlenia awaryjnego, instalacje
do chłodzenia powietrza, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, elektryczne urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń do celów domowych, 37 instalacja, naprawy i konserwacja-w dziedzinie elektroniki, elektryki, informatyki, automatyki,
telekomunikacji.
(111) 312018
(220) 2017 07 28
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) GBS GOLDEN BOW SOLUTIONS
(540)

(210) 474746

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.12, 23.01.05, 24.15.01
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe
artykuły żywnościowe, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów
leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały
opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, substytuty kawy, wyroby
piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki
zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt
mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub

Nr 11/2018

bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy
mięsne, zioła do celów spożywczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą globalnych sieci komputerowych
i telefonicznych, w zakresie artykułów spożywczych, suplementów
diety, żywności dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów,
ziół leczniczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających apetyt,
środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych,
kompresów, plastrów, materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, piwa, piwa słodowego,
drinków na bazie piwa, cydru bezalkoholowego, aperitifów, napojów
bezalkoholowych, napojów izotonicznych, napojów dla sportowców
wzbogaconych proteinami, napojów dla sportowców zawierających
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych,
napojów gazowanych, toników, napojów typu smoothie, napojów
o smaku kawy, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów
do produkcji napojów, syropów do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej
wymienionych towarów.

(111) 312019
(220) 2017 09 06
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) TRZASKOWSKA ANNA DOROTA, Łódź, PL.
(540) kviatec
(540)

(210) 476213

Kolor znaku: zielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje
komputerowe do pobrania, cyfrowe stacje meteorologiczne, czujniki, elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy do wskazywania
temperatury, przyrządy meteorologiczne, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, wilgotnościomierze.
(111) 312020
(220) 2017 09 06
(210) 476224
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLMETIAZ
(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) 312021
(220) 2017 09 13
(210) 476613
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) FROSTA 100% NATURALNEGO SMAKU bez wzmacniaczy
smaku bez barwników bez aromatów
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.11
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, filety rybne,
mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, mrożone potrawy
gotowe na bazie mięsa, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb,
owoce morza, kawior, sałatki, grzyby mrożone, zupy, chipsy ziemniaczane, przekąski z ryb i owoców morza, potrawy rybne, ryby
przetworzone, ryby mrożone, filety rybne, paluszki rybne, krakersy
rybne, krokiety rybne, kotlety rybne, pulpety rybne, steki z ryb, ryba
z frytkami, przetworzone owoce morza, produkty z owoców morza,
gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, mrożone
pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, dania
mrożone na bazie warzyw, dania mrożone na bazie owoców, dania
mrożone na bazie drobiu, dania mrożone na bazie roślin strączkowych lub grzybów, dania mrożone na bazie nabiału, dania gotowe
składające się głównie z warzyw, dania gotowe składające się głównie z ryb, dania gotowe składające się głównie z mięsa, dania gotowe
składające się głównie z drobiu, dania gotowe składające się głównie z jaj, dania gotowe składające się głównie z substytutów mięsa,
dania gotowe składające się głównie z roślin strączkowych, dania
gotowe składające się głównie z grzybów, dania gotowe składające
się głównie z kotletów rybnych, dania gotowe składające się głównie z tofu, dania gotowe składające się głównie z nabiału, potrawy
na bazie nabiału, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, melasa do celów spożywczych,
syropy smakowe, syropy glukozowe spożywcze, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
sushi, pizze, pierożki, makarony, spaghetti, paniery, muesli, płatki
kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, wyroby na bazie ciasta, ryba w cieście, pierożki rybne, sosy do mrożonych ryb, wyroby
piekarnicze z warzywami i rybami, rybne kanapki, kanapki z filetem
z ryby, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw.

(111) 312022
(220) 2017 09 29
(151) 2018 04 24
(441) 2017 12 11
(732) SKURA JOLANTA GREEN SERVICE, Sopot, PL.
(540) GREEN SERVICE
(540)

(210) 477095

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 26.07.05
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane niemetalowe, kruszywa, piasek,
żwir, zaprawy budowlane, masa betonowa, cement, 37 zbiórka odpadów, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawa budynków, usuwanie gruzu z budynków, usługi sprzątania, czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchni budynków, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym, odśnieżanie, usługi oczyszczania ulic, 39 transport
odpadów, usługi wywozu odpadów, transport towarów, transport
materiałów sypkich, pakowanie i składowanie towarów, przeprowadzki, pakowanie towarów do przeprowadzki, 40 usługi z zakresu
zarządzania odpadami [recykling], recykling i uzdatnianie odpadów,
obróbka odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów
i śmieci, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 44 usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu, usługi pielęgnowania trawników i zieleni, doradztwo
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 312023
(151) 2018 07 18

(220) 2017 10 09
(441) 2018 03 26

(210) 477404
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(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA,
Warszawa, PL.
(540) A Akademia Edukacji Budowlanej
(540)

Kolor znaku: różowy, żółty, niebieski, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.04.02, 26.04.09, 26.03.02, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja
i doradztwo handlowe, organizowanie sprzedaży w trybie przetargów publicznych na prace remontowo-budowlane i inwestycyjne,
36 Usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych,
informacja i doradztwo finansowe, inwestowania i nieruchomości,
wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji, budowlanych,
usługi murarskie, usługi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach, blacharstwo, uszczelnianie, wypożyczanie
i wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, usługi instalacji i konserwacji maszyn,
informacja budowlana, usługi remontowo-budowlane, informacja
i doradztwo budowlane, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów,
seminariów, balów, przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i obsługa seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
konkursów o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, publikowania tekstów, edukacja, organizacja wystaw, targów edukacyjnych,
organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno-kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia) wydawnictwa, kształcenie praktyczne
[pokazy], instruktaże w zakresie nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, organizacja imprez kulturalnych i naukowych,
42 usługi projektowania budynków, konstrukcji, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowanie wystroju i wyposażenia wnętrz, projekty
i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo technologiczne, projektowe, projektowanie techniczne i architektoniczne, projektowanie budynków, konstrukcji i wnętrz budynków, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi
architektoniczne.
(111) 312024
(220) 2017 10 10
(210) 477501
(151) 2018 07 18
(441) 2018 02 05
(732) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała, PL.
(540) ALOHA FROM DEER
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, chlebaki na ramię [torby],
etui na klucze, komplety podróżne [wyroby skórzane], kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kosmetyczki, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, parasole, pokrowce na parasole, parasolki,
torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, kufry podróżne, torby
podróżne, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, sakiewki z siatki oczkowej, myśliwskie sakwy [akcesoria
do polowań], sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze skóry do pakowania, siatki na zakupy, sportowe torby, teczki szkolne, torby szkolne,
tornistry szkolne, teczki na nuty, teki, dyplomatki, torby [koperty,
woreczki] ze skóry, do pakowania, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby

4180

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sportowe, torby turystyczne, torebki, kijki do trekkingu, trzosy, torby
na ubrania [podróżne], walizki, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej,
walizy, wizytowniki, 25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wodoodporna, apaszki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy, bluzy z kapturem, bluzy dziecięce, kombinezony, buty, buty
sportowe, chusty, czapki, dresy, garnitury, getry, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, koszulki termoaktywne,
krawaty, kurtki, legginsy, majtki, marynarki, nakrycia głowy, obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie
sportowe, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, poncza, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki,
slipy, spodnie, spodenki, spodnie sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, staniki, staniki sportowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe,
sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szlafroki, szorty, szorty
sportowe, tank-topy, t-shirty, topy, crop-topy.

(111) 312025
(220) 2017 10 13
(210) 477686
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) BIAŁKOWSKA-PRZYBYLSKA HANNA, Józefów, PL.
(540) Żaba Hela
(510), (511) 16 książki dla dzieci, 25 odzież dziecięca, 28 zabawki wypychane.
(111) 312026
(220) 2017 10 17
(210) 477802
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) GMO free BASED ON MILK FROM COWS FED NON-GMO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.16,
25.07.25, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.06
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.
(111) 312027
(220) 2017 10 17
(210) 477811
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH PASZAMI BEZ
GMO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.16, 25.07.25, 26.04.01, 26.04.06,
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26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 312028
(220) 2017 10 17
(210) 477814
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH PASZAMI BEZ
GMO
(540)

Kolor znaku: jasnozłoty, biały, ciemnozłoty
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 05.03.11, 05.03.13,
26.04.04, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 312029
(220) 2017 10 27
(151) 2018 07 25
(441) 2018 01 15
(732) J.T.C. SPÓŁKA AKCYJNA, Będzin, PL.
(540) jtc
(540)

(210) 478335

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje odsysające pył do czyszczenia, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn,
filtry [części maszyn lub silników], instalacje kondensacyjne, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny
górnicze, zawory [części maszyn lub silników], zawory ciśnieniowe
[części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 9 przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące, szafy, pulpity, tablice rozdzielcze
i sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, układy automatyki przemysłowej, 11 instalacje
do filtrowania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, automatyczne
instalacje do transportu popiołu, instalacje do odsalania, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do uzdatniania wody, kotły
parowe, inne niż części maszyn, latarnie oświetleniowe, oprawki
do lamp elektrycznych, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach
naftowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego,
zawory regulujące poziom w zbiornikach, 37 usługi instalacyjne
i naprawcze w zakresie sprzętu automatycznego, elektronicznego,
elektrycznego i informatycznego, montaż i rozruch układów pomiarowych i automatyki elektroenergetycznej, montaż urządzeń, sieci
i instalacji elektroenergetycznych przemysłowych i mieszkalnych,
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usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlano-remontowe
w zakresie budynków i budowli, usługi budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, w tym: wykonawstwo
przyłączy kablowych i napowietrznych do obiektów budowlanych,
budowa stacji elektroenergetycznych, usługi nadzoru nad pracami
elektro montażowymi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej,
systemów sterowania i nadzoru oraz instalacji elektroenergetycznych, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, chmura obliczeniowa, badania, pomiary,
analizy naukowe, techniczne i technologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, usługi projektowe i konstruktorskie
w zakresie sprzętu automatycznego, elektronicznego, elektrycznego
i informatycznego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, analizy przemysłowe, opracowanie
projektów technicznych, usługi laboratoriów elektrycznych, testowanie urządzeń elektrycznych, doradztwo techniczne w zakresie
przetwarzania danych, doradztwo techniczne w zakresie automatyki
elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, badania projektów automatyki elektroenergetycznej,
automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji
elektroenergetycznych, studium wykonalności technicznej, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania
i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne
związane z robotyką, konsultacje, doradztwo i informacje dotyczące usług informatycznych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do automatyzacji procesów przemysłowych, hosting
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane, 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.

(111) 312030
(220) 2017 10 27
(210) 478342
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płońsk, PL.
(540) KABI
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali
nieszlachetnych, kasy pancerne, elementy metalowe w postaci roz-
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gałęźników rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby, metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny
z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich,
wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory
umywalek, postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitarnych,
sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski
ustępowej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne młynki na odpadki jako części zlewów, krany i baterie: umywalkowe, wannowe,
prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele
prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi kuchenne, suszarki do włosów, suszarki
do rąk, suszarki do żywności, suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych,
rurki, odpływy, zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy
chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece,
grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy,
frytkownice, grille, barbecue grille, kuchenki, rożen, mikrofalówki,
gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne
i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny,
konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby
z tych materiałów, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety niemetalowe, płytki, schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły,
dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury
niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia,
suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin
i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu,
z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe, materace, lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe, akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki
do użytku domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia prania, deski
do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, ręczników papierowych, uchwyty
do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych, przybory toaletowe, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: kabiny kąpielowe
metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rur-
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ki metalowe, drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, kasy
pancerne, towary z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny
do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym ruchem
wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe,
kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy
przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki
do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitarna,
wyroby sanitarne, okapy, wyciągi, suszarki, fontanny, wodotryski
ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych
i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania
wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze,
wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice,
grille, barbecue grille, kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice,
opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe,
urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia,
marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty
kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń,
obudowy kominków, zlewy kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły,
dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące
na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche
tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy
szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu
włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty
ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, meble, meble łazienkowe, materace, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, suszarki do bielizny,
stojaki do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, ręczników papierowych, uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki
papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki
do misek klozetowych, przybory toaletowe, reklama i promocja towarów, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe.

(111) 312031
(220) 2017 10 27
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) KRAINA SERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kraina Serów EST 2017

(210) 478344
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(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, złoty, ciemnożółty, brązowy, biały,
czarny
(531) 08.03.08, 08.03.11, 06.01.02, 06.01.04, 06.01.99, 24.01.13,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 8 noże do produktów spożywczych, noże do serów,
krajarki do sera, 29 nabiał i substytuty nabiału, ser żółty, ser twardy,
ser miękki, ser mieszany, ser dojrzewający, miękkie dojrzałe sery, ser
świeży niedojrzewający, ser pleśniowy, ser cheddar, ser owczy, ser
z mleka koziego, sery topione, ser z przyprawami, ser z ziołami, ser
o niskiej zawartości tłuszczu, starty ser, ser wędzony, przetworzony
ser, mieszanki serowe, substytuty serów, fondue serowe, dipy serowe, paluszki serowe, produkty serowarskie, 35 oferowanie i sprzedaż
produktów spożywczych poprzez Internet, 43 restauracje lub sklepy
serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne sprzedające produkty spożywcze na wynos, oferowanie żywności w restauracjach lub barach, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, prowadzenie sklepów z serami i produktami nabiałowymi poprzez Internet, obsługa gastronomiczna w zakresie produktów nabiałowych i serów.
(111) 312032
(220) 2017 10 31
(210) 478474
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA,
Warszawa, PL.
(540) Targi Edukacji Budowlanej
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, biały, czarny, szary
(531) 07.01.24, 21.01.25, 26.04.01, 26.05.04, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja i doradztwo handlowe, organizowanie sprzedaży w trybie przetargów
publicznych, 36 usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych, informacja i doradztwo finansowe, inwestowania i nieruchomości, wycena nieruchomości, przetargi na prace remontowo
budowlane i inwestycyjne, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań,
wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji budowlanych, usługi murarskie, usługi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach, blacharstwo, uszczelnianie, wypożyczanie i wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi wykonywania
instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, doradztwo inżynieryjne, usługi
instalacji i konserwacji maszyn, informacja i doradztwo budowlane,
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, 41 doradztwo zawodowe, edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsługa
seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spotkań, szkoleń,
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nauczanie, organizowanie i prowadzenie konkursów o charakterze
rozrywkowym i edykacyjnym, publikowania tekstów, organizacja
wystaw, targów edukacyjnych, organizowanie i obsługa szkoleń
biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno-kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), wydawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakresie
nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, organizacja
imprez kulturalnych i naukowych, 42 usługi projektowania budynków, konstrukcji, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowanie wystroju
i wyposażenia wnętrz, projekty i projektowanie architektoniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo technologiczne, projektowe,
projektowanie techniczne, projektowanie budynków, konstrukcji
i wnętrz budynków, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi architektoniczne.

(111) 312033
(220) 2017 10 31
(151) 2018 07 31
(441) 2018 01 03
(732) ILNICKI GRZEGORZ, Nowa Sól, PL.
(540) zjedz pieroga
(540)

(210) 478519

(531) 08.07.03, 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży żywności, usługi sprzedaży obwoźnej żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi restauracyjne, bary, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 312034
(220) 2017 11 15
(210) 478995
(151) 2018 07 13
(441) 2018 01 22
(732) Apple Inc., Cupertino, US.
(540) ANIMOJI
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, komputery przenośne, tablety, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefony, telefony komórkowe, smartfony, bezprzewodowe urządzenia
komunikacyjne do transmisji głosu, danych, obrazów, dźwięku, filmów i treści multimedialnych, urządzenia do komunikacji sieciowej,
przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe umożliwiające dostęp
do Internetu oraz wysyłanie, odbieranie i przechowywanie rozmów
telefonicznych, poczty elektronicznej i innych danych cyfrowych,
ubieralny sprzęt komputerowy, ubieralne elektroniczne urządzenia
cyfrowe umożliwiające dostęp do Internetu, wysyłanie, odbieranie
i przechowywanie rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej
i innych danych cyfrowych, inteligentne zegarki (smartwatch), inteligentne okulary, inteligentne pierścienie, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, inteligentne bransoletki (przyrządy
pomiarowe), czytniki książek cyfrowych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do ustawiania, konfigurowania, obsługi i sterowania komputerami, urządzeniami peryferyjnymi,
urządzeniami przenośnymi, telefonami komórkowymi, inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, urządzeniami przenośnymi,
słuchawkami, telewizorami, dekoderami, odtwarzaczami i rejestratorami audio i video, zestawami kina domowego oraz zestawami
rozrywki, oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie
do gier komputerowych, wstępnie zaprogramowane treści audio,
wideo i inne dane multimedialne do pobrania, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia peryferyjne do komputerów, telefonów komórkowych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych,
słuchawek, telewizorów, dekoderów oraz odtwarzaczy audio, wideo
i rejestratorów dźwięku i nagrań, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia peryferyjne do komputerów, telefonów komórko-
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wych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń
elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów,
słuchawek dousznych, słuchawek, telewizorów, dekoderów, odtwarzaczy i rejestratorów audio i wideo, ubieralnych urządzeń peryferyjnych do użytku z komputerami, telefonami komórkowymi, ruchomymi urządzeniami elektronicznymi, smartfonami, inteligentnymi
zegarkami, inteligentnymi okularami, inteligentnymi pierścieniami,
słuchawkami dousznymi, słuchawkami, telewizorami, dekoderami,
odtwarzaczami audio i video oraz rejestratorami, aparatura do identyfikacji biometrycznej i uwierzytelniania, akcelerometry, wysokościomierze, urządzenia do pomiaru odległości, aparatura do zapisu
odległości, krokomierze, aparatura pomiarowa ciśnienia, wskaźniki
ciśnienia, monitory, ekrany, wyświetlacze montowane na głowie
oraz zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, smartfonami,
przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, ubieralnymi urządzeniami elektronicznymi, inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi
okularami, telewizorami, odbiornikami telewizyjnymi, dekoderami
oraz odtwarzaczami i nagrywarkami audio i wideo. Wyświetlacze
wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości, gogle, kontrolery i zestawy słuchawkowe, okulary 3D, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
soczewki okularowe, szkło optyczne, wyroby optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, aparaty, lampy do aparatów, klawiatury, myszy, podkładki pod mysz, drukarki, napędy dyskowe i dyski twarde,
aparatura do zapisu i odtwarzania dźwięku, cyfrowe odtwarzacze
i rejestratory audio i video, głośniki audio, wzmacniacze i odbiorniki
audio, samochodowy sprzęt audio, aparatura do zapisu głosowego
i rozpoznawania głosu, słuchawki douszne, słuchawki, mikrofony,
telewizory, odbiorniki i monitory telewizyjne, dekodery, odbiorniki
radiowe, nadajniki i odbiorniki radiowe, interfejsy użytkownika dla
komputerów i urządzeń elektronicznych w pojazdach silnikowych,
a mianowicie elektroniczne panele sterujące, monitory, ekrany dotykowe, piloty, systemy zdalnego sterowania, stacje dokujące, złącza, przełączniki i urządzenia sterowane głosem, globalne systemy
pozycjonowania (urządzenia GPS), przyrządy nawigacyjne, aparatura nawigacyjna dla pojazdów (komputery pokładowe), piloty
do sterowania komputerami, telefonami komórkowymi, ruchomymi urządzeniami elektronicznymi, ubieralnymi urządzeniami elektronicznymi, smartfonami, inteligentnymi okularami, słuchawkami
dousznymi, słuchawkami, odtwarzaczami i nagrywarkami, telewizorami, dekoderami, głośnikami, wzmacniaczami, systemami kina
domowego i zestawami rozrywki, urządzenia przenośne do sterowania komputerami, telefonami komórkowymi, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi
okularami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami, odtwarzaczami
i rejestratorami audio i video, telewizorami, dekoderami, głośnikami,
wzmacniaczami, zestawami kina domowego i zestawami rozrywki,
aparatura do przechowywania danych, chipy komputerowe, baterie,
ładowarki, złącza elektryczne i elektroniczne, łączniki, przewody,
kable, ładowarki, doki, stacje dokujące i adaptery do użytku z komputerami, telefonami komórkowymi, komputerami podręcznymi,
urządzeniami peryferyjnymi, mobilnymi urządzeniami elektronicznymi, urządzeniami elektronicznymi przenośnymi, inteligentnymi
zegarkami, inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami, odtwarzaczami audio i wideo oraz nagrywarkami, telewizorami i dekoderami, interaktywne ekrany dotykowe, interfejsy dla
komputerów, ekranów komputerowych, telefonów komórkowych,
przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów,
telewizorów, odbiorników telewizyjnych, dekoderów oraz odtwarzaczy i rejestratorów audio i wideo, folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych
oraz smartfonów, części i akcesoria do komputerów, peryferiów
komputerowych, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń
elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, smartfonów, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek,
odtwarzaczy audio i wideo oraz rejestratorów, telewizorów i dekoderów, okładek, torebek, toreb, etui, rękawów, pasków i smyczy
do komputerów, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń
elektronicznych, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych oraz smartfonów,
części i akcesoria do komputerów, peryferiów komputerowych telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, smartfonów, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, odtwarzaczy audio i wideo
oraz rejestratorów, telewizorów i dekoderów, okładek, toreb, etui,
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rękawów ochronnych, pasków i smyczy do komputerów, telefonów
komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych
urządzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych
okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, dekoderów i rejestratorów oraz odtwarzaczy audio i video, kijki do robienia selfie, ładowarki do papierosów elektronicznych, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, agenda elektroniczna, urządzenia do kontroli
frankowania, kasy, mechanizmy do aparatury sterowanej monetami,
dyktafony, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, maszyny
do głosowania, elektroniczne znaczniki do oznaczania towarów, maszyny do wyboru nagród, urządzenia faksowe, aparatura i przyrządy
do ważenia, mierniki, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, aparatura
pomiarowa, płytki pomiarowe[silikonowe], układy scalone, wzmacniacze, ekrany fluorescencyjne, piloty zdalnego sterowania, włókna
światłowodowe (włókna optyczne), instalacje elektryczne do zdalnej
kontroli operacji przemysłowych, piorunochrony, elektrolity, gaśnice, aparatura radiologiczna do celów przemysłowych, aparatura
i urządzenia ratunkowe, aparatura ratownicza, alarmy, animowane
kreskówki, owoskopy [prześwietlarki jaj], gwizdki do przywoływania
psów, magnesy dekoracyjne, elektryczne ogrodzenia, bezprzewodowe zdalnie sterowane spowalniacze samochodowe.

(111) 312035
(220) 2017 11 15
(210) 479002
(151) 2018 07 13
(441) 2018 01 22
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, FI.
(540) VODKA FROM THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe destylowane wymienione w klasie 33.
(111) 312036
(220) 2017 11 15
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTE KURPIE
(540)

(210) 479003

Kolor znaku: zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 03.07.13, 03.07.24, 05.01.03,
05.01.16, 25.01.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 312037
(220) 2017 11 20
(210) 479182
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) made in MAŁOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, fioletowy, niebieski, zielony,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii,
centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne,
16 adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły
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piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety wstępu,
bony broszury, czasopisma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupony, książki,
mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 18 aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały
na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe
plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla
zwierząt, opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki
biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki
z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne
stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety
do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy
do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy,
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne,
kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski
do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 28 artykuły
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gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], bąki [zabawki], biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń
zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zabawy, drobne
upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy
wyposażenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [modele
w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akcesoria do gier,
gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry
zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony
do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki],
konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki
na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki
[gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, 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, 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, pierścienie
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane
do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory
do łucznictwa, 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, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody
do zabawy, sanki [artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły
bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria
dla sportowców, szachownice, szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek
magicznych, urządzenia pływackie do pływania, warcaby, wąskie
kajaki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki
na torby golfowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, gry losowe, 35 administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza danych biznesowych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
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działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, badania
rynkowe, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fotokopiowanie,
fakturowanie, gromadzenie danych, informacje handlowe, kolportaż
próbek, informacja o działalności gospodarczej, marketing bezpośredni, marketing towarów i usług na rzecz innych, ocena możliwości
dla działalności gospodarczej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, organizacja subskrypcji mediów
informacyjnych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu i handlu, organizacja wystaw w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży, organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowadzenia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, planowanie spotkań biznesowych, pokazy
handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie wydarzeń
specjalnych, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie badań
marketingowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie reklam, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing,
reklama, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, umieszczanie reklam, usługi biurowe, usługi marketingowe, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi public relations, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej towarów
takich jak alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne
sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii,
centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne,
adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony
broszury, czasopisma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupony, książki,
mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne
[walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt,
duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby
podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki,
małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt,
opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, akcesoria na szyję, apaszki,
apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty,
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna
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termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki
na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty
[odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje,
długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież],
fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe,
kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe
ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku
w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki
nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski
na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla
mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe,
trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżuteria
zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], bodyboard, broń
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek,
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów
syntetycznych, czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki
do zabawy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe],
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne
i dźwiękowe, elementy wyposażenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych,
figurki [modele w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały
na akcesoria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki,
grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki,
hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez sportowców,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
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kije do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie
na biegunach [zabawki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki
do zabawy, latawce, lotki [gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, 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, 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, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły
sportowe], przybory do łucznictwa, 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, rowery trójkołowe dla dzieci
[zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe] siatki
do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły
do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice,
szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły
sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle],
urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia
pływackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii, centrale telefoniczne, nośniki
pamięci, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne urządzenia
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
do korektorowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki
[artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony broszury, czasopisma
branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie,
gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty
informacyjne, koperty, kupony, książki, mapy, materiały drukowane,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne],
szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże
podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki
i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
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zwierząt, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety,
bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce,
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone
na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki
sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki,
długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne,
kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież],
komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy
taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy,
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne,
kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski
do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty
do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły
sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi
łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki karnawałowe,
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zabawy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany
maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposażenia
domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, figurki [modele w zmniejszonej skali],
figury szachowe, futerały na akcesoria do gier, gitary do zabawy, gra
w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki i akcesoria
do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używa-
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na przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty
do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do snookera, kije hokejowe,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, kule
bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla
lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, maski łyżwy, marionetki, maski
szermiercze, maski teatralne, 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, 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, pierścienie do rzucania [gry], piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, 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, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki
[artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne
rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe, stoły
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców,
szachownice, szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pływackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe,
wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla
osób trzecich], 41 analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, centra rozrywki, degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe],
doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), edukacja, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka i sport,
edukacyjne usługi doradcze, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w internecie, funkluby, fotografia, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy z degustacją win w celach kulturalnych, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, montaż filmów, nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie dotyczące zarządzania,
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka projektowania wnętrz, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych
z sektorem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
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na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja widowisk, organizacja
zajęć, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie gier, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
artystycznych, organizowanie kwizów, organizowanie loterii, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów,
organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów, pokazy edukacyjne, produkcja filmów wideo i dvd, publikacje multimedialne, publikacje broszur, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie druków w formie
elektronicznej, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, rozrywka, szkolenia, udostępnianie publikacji online, udzielanie informacji, usługi
edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne .

(111) 312038
(220) 2017 11 20
(210) 479183
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) made in MAŁOPOLSKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii,
centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne,
16 adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły
piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety wstępu,
bony broszury, czasopisma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupony, książki,
mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 18 aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały
na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe
plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla
zwierząt, opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki
biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
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bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki
z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne
stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety
do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy
do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy,
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne,
kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski
do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 28 artykuły
gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], bąki [zabawki], biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń
zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zabawy, drobne
upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy
wyposażenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, figurki [modele
w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały na akcesoria do gier,
gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry
zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony
do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do sno-
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okera, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki],
konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki
na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki
[gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, 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, 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, pierścienie
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane
do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory
do łucznictwa, 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, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody
do zabawy, sanki [artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły
bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria
dla sportowców, szachownice, szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek
magicznych, urządzenia pływackie do pływania, warcaby, wąskie
kajaki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki
na torby golfowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, gry losowe, 35 administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza danych biznesowych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, badania
rynkowe, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fotokopiowanie,
fakturowanie, gromadzenie danych, informacje handlowe, kolportaż
próbek, informacja o działalności gospodarczej, marketing bezpośredni, marketing towarów i usług na rzecz innych, ocena możliwości
dla działalności gospodarczej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, organizacja subskrypcji mediów
informacyjnych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu i handlu, organizacja wystaw w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży, organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowadzenia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, planowanie spotkań biznesowych, pokazy
handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
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imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie wydarzeń
specjalnych, prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie badań
marketingowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie reklam, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing,
reklama, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, umieszczanie reklam, usługi biurowe, usługi marketingowe, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi public relations, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej towarów
takich jak alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne
sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii,
centrale telefoniczne, nośniki pamięci, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne,
adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki [artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony
broszury, czasopisma branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie, gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty informacyjne, koperty, kupony, książki,
mapy, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
instruktażowe i szkoleniowe, obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne], szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne
[walizki, torby], bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt,
duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby
podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki,
małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt,
opaski skórzane, parasolki i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, akcesoria na szyję, apaszki,
apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty,
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna
termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki
na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty
[odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje,
długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież],
fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe,
kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe
ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku
w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki
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nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski
na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla
mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe,
trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżuteria
zabawkowa, bloki startowe [artykuły sportowe], bodyboard, broń
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek,
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów
syntetycznych, czapki karnawałowe, deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki
do zabawy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe],
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne
i dźwiękowe, elementy wyposażenia domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych,
figurki [modele w zmniejszonej skali], figury szachowe, futerały
na akcesoria do gier, gitary do zabawy, gra w domino, gra w kulki,
grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki i akcesoria do zabawy, grzechotki,
hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez sportowców,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
kije do gier, kije do snookera, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie
na biegunach [zabawki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, lalki
do zabawy, latawce, lotki [gry] ,lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, 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, 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, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły
sportowe], przybory do łucznictwa, 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, rowery trójkołowe dla dzieci
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[zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki,
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe] siatki
do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły
do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice,
szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły
sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle],
urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia
pływackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, automatyczne systemy kontroli dostępu, banki energii, centrale telefoniczne, nośniki
pamięci, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne urządzenia
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, adresatki, akwarele, albumy, aplikacje z papieru, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
do korektorowania i ścierania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki
[artykuły papiernicze], bilety wstępu, bony broszury, czasopisma
branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, dekoracje, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, fotografie,
gazety, kalkomanie ścienne, karton opakowaniowy, katalogi, karty
informacyjne, koperty, kupony, książki, mapy, materiały drukowane,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
obrazy, papier i karton, torby papierowe, plakaty, pocztówki, przemysłowy papier i karton, pudełka, szablony [artykuły piśmienne],
szablony znakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, aktówki, aktówki wykonane ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże
podróżne, chusty do noszenia niemowląt, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, małe damskie torebki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
torby dla mężczyzn, odzież dla zwierząt, opaski skórzane, parasolki
i parasole, paski, plecaki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, rzemienie, sakwy, saszetki biodrowe, smycze dla zwierząt, teczki, torby, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety,
bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce,
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone
na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki
sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki,
długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne,
kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież],
komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy
taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie,
koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim ręka-
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wem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy,
kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne,
kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski
do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], śliniaki nie papierowe, trykoty [ubrania], turbany, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty
do gry, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], biżuteria zabawkowa, bloki startowe [artykuły
sportowe], bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi
łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czapki karnawałowe,
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, domki dla lalek, domki do zabawy, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, edukacyjne gry elektroniczne, ekrany
maskujące [artykuły sportowe], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne figurki do zabawy
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, elementy wyposażenia
domków dla lalek, figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, figurki [modele w zmniejszonej skali],
figury szachowe, futerały na akcesoria do gier, gitary do zabawy, gra
w domino, gra w kulki, grające ozdoby choinkowe, gry, gry elektroniczne, gry go, gry muzyczne, gry karciane, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry zabawki i akcesoria
do zabawy, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki], kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty
do bingo, karty do gry, kije do gier, kije do snookera, kije hokejowe,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier, konstrukcje do zabawy, kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, kule
bilardowe, lalki, lalki do zabawy, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla
lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, maski łyżwy, marionetki, maski
szermiercze, maski teatralne, 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, 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, pierścienie do rzucania [gry], piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice
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bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice
do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki
[artykuły sportowe] siatki do sportów, sprzęt wędkarski, stacjonarne
rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe, stoły
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców,
szachownice, szachy, 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, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia pływackie do pływania, warcaby, wąskie kajaki, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe,
wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, zarządzenie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla
osób trzecich], 41 analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, centra rozrywki, degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe],
doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), edukacja, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka i sport,
edukacyjne usługi doradcze, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w internecie, funkluby, fotografia, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy z degustacją win w celach kulturalnych, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, montaż filmów, nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie, nauczanie dotyczące zarządzania,
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka projektowania wnętrz, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych
z sektorem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja widowisk, organizacja
zajęć, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie gier, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
artystycznych, organizowanie kwizów, organizowanie loterii, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów,
organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów, pokazy edukacyjne, produkcja filmów wideo i dvd, publikacje multimedialne, publikacje broszur, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie druków w formie
elektronicznej, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowa-
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nie elektroniczne, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, rozrywka, szkolenia, udostępnianie publikacji online, udzielanie informacji, usługi
edukacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rekreacyjne .

(111) 312039
(220) 2017 11 22
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) Galvea
(540)

(210) 479299

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu
twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic, żele, pianki, kremy
do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 312040
(220) 2017 11 22
(210) 479301
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL PARÓWKI Indykpolki Z PIERSIĄ INDYKA
GWARANCJA 100% jakości
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, szary
(531) 03.07.04, 24.03.18, 26.02.01, 26.04.02, 25.01.01, 26.04.04,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony w postaci parówek, drób pieczony
w postaci parówek, parówki, dziczyzna w postaci parówek, półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane,
półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

Nr 11/2018

(111) 312041
(220) 2017 11 22
(210) 479303
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Indykpolki
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby
wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, kabanosy, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby
wędliniarskie, dziczyzna, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane,
grzyby suszone, koncentraty, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, drób w galarecie i galarety drobiowe, kiełbasy,
wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne,
catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.
(111) 312042
(220) 2017 11 22
(210) 479306
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rajbrot, PL.
(540) BACÓWKA towary tradycyjne
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 07.01.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, potrawy na bazie mięsa, ryby, potrawy na bazie ryb, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, jaj, warzyw, wyroby konserwowane
na bazie mięsa, ryb, jaj, warzyw, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
rośliny i kwiaty naturalne, 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 informacja handlowa,
reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zgromadzenie następujących towarów: artykułów spożywczych, produktów rolnych,
ogrodniczych, leśnych umożliwiające ich wybieranie i kupowanie
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, 43 przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 312043
(220) 2017 11 22
(210) 479311
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rajbrot, PL.
(540) BACÓWKA towary tradycyjne
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 mięso, potrawy na bazie mięsa, ryby, potrawy na bazie ryb, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, jaj, warzyw, wyroby konserwowane
na bazie mięsa, ryb, jaj, warzyw, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
rośliny i kwiaty naturalne, 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 informacja handlowa,
reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zgromadzenie następujących towarów: artykułów spożywczych, produktów rolnych,
ogrodniczych, leśnych umożliwiające ich wybieranie i kupowanie
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, 43 przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 312044
(220) 2017 11 23
(210) 479330
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) WĘDZIKOWSKI ANDRZEJ MACIEJ, Sławno, PL.; PĄK PAWEŁ,
Kostrzyn, PL.
(540) OKIEM ROLNIKA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, publikacje elektroniczne, 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 312045
(220) 2017 11 29
(210) 479336
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WINEZ
(540)

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia, akcesoria barowe, akcesoria do wina, otwieracze do butelek, w tym korkociągi,
32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, wina, 41 organizowanie i prowadzenie degustacji wina
w celach rozrywkowych lub edukacyjnych, 43 winiarnie, restauracje,
puby, bary, usługi barowe i restauracyjne.
(111) 312046
(220) 2017 11 27
(210) 479464
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) SINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ETEREO
(510), (511) 3 zestawy kosmetyków, środki do usuwania skórek wokół paznokci, preparaty do pedicure, środki toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki
perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
henna [barwnik kosmetyczny], kamienie do wygładzania stóp, płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, olejki do celów kosmetycznych, od-
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żywki do skórek wokół paznokci, środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, 8 przybory do manicure i pedicure,
przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania
włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczna karbownica do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne żelazka parowe,
grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], igły do przekłuwania uszu,
maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach
pielęgnacyjnych, nożyce, nożyczki, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przybory do pedikiuru, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, przyrządy do strzyżenia [ręczne], uchwyty
do nożyczek, zalotki do rzęs, separatory do rzęs, przyrządy ręczne
do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania
twardego naskórka, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza
kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie,
zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza
do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie
żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów,
łaźnie tureckie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, manicure, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji
o urodzie, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicznych do celów
higieny osobistej, udzielanie informacji na temat łaźni publicznych,
udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie toalet
publicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, stylizacja, układanie włosów, solaria, salony piękności, salony fryzjerskie,
odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi łaźni, usługi męskich salonów
fryzjerskich, usługi manicure i pedicure, usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi
lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi kształtowania brwi, usługi kręcenia włosów,
usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi farbowania włosów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie
makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi
spa, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi
solariów, usługi saun, usługi salonu opalania natryskowego, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla służb
wojskowych, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu
fryzjerskiego dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania
włosów, usługi podkręcania rzęs, usługi pedicure, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi
nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi woskowania
ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów
na cellulitis, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi wizażystów,
usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania
saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów,
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usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi trwałej ondulacji
włosów, usługi tatuażu brwi, usługi trwałego podkręcania rzęs, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, usuwanie cellulitu z ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych.

(111) 312047
(220) 2017 11 28
(210) 479490
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) AUTOSTRADA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki .
(111) 312048
(220) 2017 11 30
(210) 479603
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE BAGIETKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice, PL.
(540) MANUFAKTURA MISTRZOWSKICH WYPIEKÓW Bagietka
(540)

Nr 11/2018

zapiekanek, kanapek, wyrobów z polewami, nadziewanymi i bez
nadzienia, bezów, kulek serowych, lodów spożywczych, napojów
zimnych, jak wody mineralne i gorących w tym: kawy, herbaty, gorącej czekolady, pierogów, pyz, naleśników oraz opakowań w postaci
kartoników do ciast i tortów, torebek do pakowania oraz papieru pakowego, 39 transport produkowanych towarów i wyrobów do wyspecjalizowanej sieci sklepów firmowych.

(111) 312049
(220) 2017 12 06
(210) 479777
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 12
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) DERBY
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.06, 25.07.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny
do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.
(111) 312050
(220) 2017 12 07
(210) 479841
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) PIETRUSKA KAROLINA TYZENHAUZ, Kraków, PL.
(540) TYZENHAUZ
(540)

(531) 08.01.07, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, pieczywo razowe, pieczywo cukiernicze, pieczywo mieszane, pieczywo
gruboziarniste, panierka, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki,
bagietki, bułki, bułki z ziarnami, bułeczki słodkie, precle, rogale, rogaliki, chałki, wyroby cukiernicze drożdżowe, wyroby cukiernicze biszkoptowe, strucle, biszkopty, torty, babki, keksy, szarlotki, jabłeczniki,
serniki, makowce, placki, ciasta kruche, ciasta krucho-drożdżowe,
ciasta biszkoptowo-tłuszczowe, ciasta drożdżowe, ciasta maślane,
ciasto parzone, eklery, ptysie, kołacze, pączki, pizza, ciasta, ciastka,
ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ozdoby do ciast, suchary, wafle, herbatniki, mazurki, wyroby cukiernicze, wyroby deserowe, rolady deserowe, kostki deserowe, torty, mąka i preparaty
zbożowe, wyroby piekarnicze, potrawy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, gofry, paluszki, bułka tarta, suchary, pierniki, przekąski zbożowe, zapiekanki, kanapki, wyroby z polewami, nadziewane i bez nadzienia, bezy, kulki serowe, lody spożywcze, pierogi, pyzy, naleśniki,
35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni oraz wyspecjalizowanej
sieci sklepów firmowych z towarami: pieczywa, pieczywa pszennego, pieczywa żytniego, pieczywa cukierniczego, pieczywa mieszanego, pieczywa gruboziarnistego, panierki, chleba, chleba bezdrożdżowego, drożdżówek, bagietek, bułek, bułek z ziarnami, bułeczek
słodkich, precli, rogali, chałek, wyrobów cukierniczych drożdżowych,
wyrobów cukierniczych biszkoptowych, strucli, biszkoptów, tortów,
bułek, keksów, szarlotek, jabłeczników, serników, makowca, placków,
ciast kruchych, ciast krucho-drożdżowych, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciast drożdżowych, ciast maślanych, ciast parzonych, eklerów, ptysi, kołaczy, pączków, pizzy, ciasta na ciastka, ciastek, ciasta
w proszku, ozdób do ciast, sucharów, wafli, herbatników, mazurków,
wyrobów cukierniczych, wyrobów deserowych, rolad deserowych,
kostek deserowych, tortów, mąki i preparatów zbożowych, wyrobów
piekarniczych, potraw na bazie mąki ,zaczynu do drożdży, gofrów,
paluszków, bułki tartej, sucharów, pierników, przekąsek zbożowych,

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, apartamentami i hotelami, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, w tym w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, organizowanie targów i wystaw, usługi reklamowe, sondaże
opinii, badania i analizy rynku nieruchomości, sprzedaż artykułów
papierniczych i piśmienniczych, sprzedaż map, przewodników, broszur, książek, albumów, sprzedaż artykułów i akcesoriów dla turystów, sprzedaż pamiątek dla turystów, sprzedaż napojów i żywności,
39 organizowanie wycieczek, turystyka, zwiedzanie turystyczne,
rezerwowanie miejsc na podróże, usługi osób towarzyszących podróżnym, transport podróżnych, rezerwacja transportu, informacje
o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi transportowe
autobusowe, usługi kierowców, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 usługi wynajmowania apartamentów, w tym na pobyty
krótkoterminowe, usługi prowadzenia hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w apartamentach, hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, domach
turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na konferencje, szkolenia, spotkania, usługi gastronomiczne, usługi barów,
kawiarni, restauracji i pozostałe usługi gastronomiczne.
(111) 312051
(151) 2018 07 26

(220) 2017 12 09
(441) 2018 03 26

(210) 479946
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(732) MIRSKI RAFAŁ, Płock, PL.
(540) MASTER PUR
(510), (511) 17 niemetalowe węże elastyczne, węże elastyczne
z tworzyw sztucznych, węże elastyczne wykonane z poliuretanu, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych.
(111) 312052
(220) 2017 12 11
(210) 479963
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) marba MASZYNY I URZĄDZENIA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do: dozowania, zamykania pojemników i butelek, mycia ciśnieniowego-płuczkarki, napełniania-napełniarki, naklejania akcyzy, dozowania taśmy przylepnej, siekania mięsa, zawijania filetów śledziowych, podajniki taśmy klejącej,
mieszalniki, podajniki mechaniczne, rozdrabniarki-maszyny do rozdrabniania, etykieciarki, zbiorniki jedno i wielopłaszczowe, przenośniki, linie technologiczne dla przemysłu warzywnego, mięsnego
i rybnego, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia maszyn oraz maszyn i urządzeń, 37 serwis w zakresie naprawy maszyn, podzespołów
oraz instalacji i części maszyn, 42 projektowanie i montaż nowych
maszyn i urządzeń pod indywidualnego klienta.
(111) 312053
(220) 2017 12 11
(210) 479973
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) HUBBER SPORT
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, 6 łańcuchy metalowe,
łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, 7 reduktory ciśnienia [części maszyn],
regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów,
czopy [części maszyn], maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn
lub silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża
silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk
kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części
maszyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], odtłuszczacze [maszyny],
osie do maszyn, osłony maszyn, paski napędowe do wentylatorów
silników, pasy do maszyn, pasy do przenośników, pasy do silników,
pasy napędowe do podnośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, podajniki [części
maszyn], podajniki taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników, podstawy [statywy]
maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy
do prądnic, łożyska przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia
[części maszyn], silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
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silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub
części maszyn], smarownice [części maszyn], pompy smarownicze,
sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki [części
maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników],
łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny] do celów
przemysłowych, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części
maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, pompy [części maszyn
lub silników], 12 klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, obręcze do piast kół, piasty kół pojazdów,
zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, opony do pojazdów, 35 oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie
towarów, 42 badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 312054
(220) 2017 12 11
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) DACHEXPO
(540)

(210) 479989

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.12, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, notesy, plakaty,
periodyki, prospekty, galanteria papiernicza, 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych
i reklamowych, administrowanie-zarządzanie pokazami, wystawami,
targami w celach handlowych i reklamowych, aukcje, pośrednictwo
handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi dystrybucji materiałów reklamowych oraz ich publikowanie, wynajem
powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, prezentacja towarów
i usług, informacja handlowa, pokazy towarów, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, filmowa, plakatowa, 41 usługi organizowania i obsługi-seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi organizacji wystaw edukacyjnych,
koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, nagrań, materiałów informacyjnych.
(111) 312055
(220) 2018 01 10
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) METRON TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) METRON
(540)

(210) 480016

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, optyczne, wagowe, sygnalizacyjne, kontrolne, automatyka pomiarowa, ciepłomie-
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rze, przepływomierze, wskaźniki przepływu, wodomierze, wodomierze z nadajnikami impulsów, urządzenia przetwarzające i zliczające
impulsy, urządzenia rejestrujące impulsy, urządzenia do zdalnego
odczytu wskazań wodomierzy i rejestracji zużycia wody, urządzenia
do zdalnego odczytu wskazań ciepłomierzy i rejestracji zużycia ciepła, programatory cyfrowe, moduły programujące, podzielniki kosztów, 11 armatura wodno-kanalizacyjna, zawory, złączki, 14 zegary,
zegary kontrolne, sterujące.

(111) 312056
(220) 2017 12 11
(210) 480018
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) VYSOCHANSKYY MAKSYM, Czarny Las, PL.
(540) ICOExpert
(510), (511) 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(111) 312057
(220) 2017 12 11
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) PIEKOSZEWSKI ŁUKASZ, Opalenica, PL.
(540) Better Life CATERING DIETETYCZNY
(540)

(210) 480027

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.19, 21.03.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 312058
(220) 2017 12 13
(210) 480058
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) SOMMERREY HUBERT, Chyby, PL.
(540) SP-LEGAL
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem doradztwa w zakresie finansów,
inwestycji i papierów wartościowych, usługi w zakresie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej z wyłączeniem ekspertyz
w zakresie finansów, inwestycji i papierów wartościowych, 45 usługi
doradztwa prawnego, z wyłączeniem doradztwa w zakresie finansów, inwestycji i papierów wartościowych.
(111) 312059
(220) 2017 12 14
(210) 480074
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) KOMAR ALICJA MSQ COMPANY, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) i milk
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i bielizna dla dzieci i niemowląt, buty dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci i niemowląt, wyprawki dla niemowląt.
(111) 312060
(220) 2017 12 13
(210) 480089
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 03
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) zbójecka HERBATA z prądem ZAKOPIAŃSKA
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(540)

Kolor znaku: jasnożółty, biały, brązowy, szary, zielony, czerwony,
fioletowy, niebieski, różowy, pomarańczowy, jasnobrązowy,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.03, 11.03.99, 25.01.05, 05.05.99
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 312061
(220) 2017 12 15
(210) 480150
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) qmam property
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi. Informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa, architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i Instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej,
35 badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
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instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 312062
(220) 2017 12 15
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Q
(540)

(210) 480155

(531) 24.09.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 312063
(220) 2017 12 15
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MARINERO
(540)

(210) 480156

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 03.09.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub z dodatkiem ryb,
30 dania gotowe z dodatkiem ryb.
(111) 312064
(220) 2017 12 15
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Q . ARMY
(540)

(210) 480157

(531) 25.01.09, 25.01.10, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama.
(111) 312065
(220) 2017 12 15
(210) 480164
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) oceania essential men to energize
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, żele pod prysznic.

(111) 312066
(220) 2017 12 15
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vital FRESH
(540)

4197
(210) 480188

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(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, desery, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wypieki, 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, słodkie polewy i nadzienia, produkty pszczele, drożdże
i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania gotowe i wytrawne przekąski, 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, napoje na bazie orzechów i soi.
(111) 312067
(220) 2017 12 15
(210) 480186
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) oceania essential men to refresh
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, żele pod prysznic.
(111) 312068
(220) 2017 12 15
(210) 480207
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) SERDECZNOŚCI OD SOLIDARNOŚCI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby czekoladowe,
galanteria czekoladowa, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, praliny, bomboniery, cukierki, wyroby piekarnicze, ciastka, ciasteczka, herbatniki, wafle, wafle nadziewane, wafelki, batony, lody,
żelki, żelki z nadzieniem, draże, galaretki, galaretki nadziewane, bakalie w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie, orzechy w czekoladzie,
migdały w czekoladzie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz w systemie wysyłkowym za pośrednictwem witryn internetowych słodyczy i wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, czekolady,
alkoholi, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
i prowadzenie konkursów.
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(111) 312069
(220) 2017 12 18
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 05
(732) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) VICTORIA’S SALMON
(540)

(210) 480225

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, potrawy z mięsa,
placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory
warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne,
drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne,
konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw
handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie
danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie
tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów
i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych,
usługi badania rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych
dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu,
organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, organizowanie
i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych dotyczących
prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów
kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczących tematyki
żywienia, gastronomii, publikowanie tekstów innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie
czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek i periodyków
w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu.
(111) 312070
(220) 2017 12 18
(210) 480227
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 05
(732) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) TSARINA VICTORIA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, potrawy z mięsa,
placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki
warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi,
dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory warzywne,
przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce i warzywa
konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania gotowe do spożycia
z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej
i gastronomicznej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
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usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku, 41 doradztwo
zawodowe w zakresie gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu, organizowanie klubów zainteresowań
gastronomią, organizowanie i prowadzenie programów radiowych
i telewizyjnych dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym
dotyczących tematyki żywienia, gastronomii, publikowanie tekstów
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz
książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci
informatycznych, Internetu.

(111) 312071
(220) 2017 12 21
(210) 480399
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 05
(732) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) SALSTHERA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, mięso, potrawy z mięsa,
placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory
warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne,
drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne,
konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania
gotowe do spożycia z mięs i ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów
spożywczych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw
handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie
danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie
tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów
i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych,
usługi badania rynku, 41 doradztwo zawodowe w zakresie gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych
dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu,
organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, organizowanie
i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych dotyczących
prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów
kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczących tematyki
żywienia, gastronomii, publikowanie tekstów innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie
czasopism, w tym czasopism branżowych oraz książek i periodyków
w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych,
Internetu.
(111) 312072
(220) 2017 12 21
(210) 480406
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT.
(540) LANDULOSIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność
dietetyczna i substancje przystosowane do użytku medycznego
i weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
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(111) 312073
(220) 2017 12 22
(210) 480441
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) ŚWINIA POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.04.01, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 312074
(220) 2017 12 22
(210) 480446
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) OWCA POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.04.11, 03.04.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 22 runo, runo owcze, wełna surowa, wełna czesankowa, zgrzebna wełna, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 312075
(220) 2017 12 22
(210) 480447
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) PSZCZOŁA POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.13.04, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, propolis, mleczko pszczele.
(111) 312076
(151) 2018 07 16

(220) 2017 12 22
(441) 2018 03 19

(210) 480449
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(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) KURA POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.07.03, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, 31 jaja do wylęgania.
(111) 312077
(220) 2017 12 22
(210) 480451
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) KRÓLIK POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 03.05.01, 03.05.24, 03.05.28, 25.01.01, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 312078
(220) 2017 12 22
(210) 480454
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) KOŃ POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.03.01, 03.03.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
wyprawione skóry, 22 włosie końskie, 29 mięso, ekstrakty mięsne,
mleko, produkty mleczne.
(111) 312079
(220) 2017 12 22
(210) 480453
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) KROWA POLSKA RASA RODZIMA
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.04.02, 03.04.26, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko,
produkty mleczne.
(111) 312080
(220) 2017 12 22
(210) 480457
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) GĘŚ POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.07.06, 24.01.09, 25.01.01, 25.05.02, 26.05.01, 26.05.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 Puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 31 jaja do wylęgania.
(111) 312081
(220) 2017 12 22
(210) 480459
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) KACZKA POLSKA RASA RODZIMA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.07.06, 26.11.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, 29 mięso,
drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 31 jaja do wylęgania.
(111) 312082
(220) 2017 12 22
(210) 480463
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) POLSKA RASA RODZIMA
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy
(531) 03.03.01, 03.03.26, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.11, 03.04.18,
03.04.26, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone,
skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pierze na pościel, pierze
tapicerskie, runo, runo owcze, wełna surowa, wełna czesankowa,
włosie końskie, zgrzebna wełna, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 miód, propolis, mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania.
(111) 312083
(220) 2017 12 27
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) ŚLAŻYŃSKI JAN GUSTAW, Kowalanka, PL.
(540) Bolek i Lolek
(540)

(210) 480550

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracji
samoobsługowych, barów, snack-barów, bufetów, stołówek, obsługi
gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 312084
(220) 2017 12 28
(210) 480598
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) PRIME VISIO POLSKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, sportowe, ochronne, szkło
optyczne, szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł i okularów, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego,
hurtowego oraz za pomocą Internetu w zakresie towarów: soczewki
okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki okularowe, okulary: przeciwsłoneczne, sportowe, ochronne, szkło optyczne, szkła okularowe,
szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł i okularów, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, 40 nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, obróbka komponentów optycznych w celu zmiany właściwości
optycznych, obróbka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, powlekanie soczewek optycznych, przetwarzanie soczewek optycznych
w celu spełnienia indywidualnych wymagań, szlifowanie i polerowanie szkła do okularów, szlifowanie soczewek, szlifowanie soczewek
optycznych, szlifowanie szkła optycznego, usługi szlifierstwa optycznego, wytwarzanie soczewek okularowych na zamówienie.
(111) 312085
(151) 2018 06 13

(220) 2017 12 28
(441) 2018 02 26

(210) 480615
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(732) KOPACZ TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) meetfaces
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 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, 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, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 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, sprzedaż baz danych, 36 działalność finansowa, inwestycje finansowe, crowdfunding (gromadzenie
kapitału od wielu inwestorów za pośrednictwem technologii teleinformatycznych), analizy finansowe, informacja finansowa, bankowość online, transfer elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo
w sprawach finansowych, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje
i obligacje], zarządzanie finansami, 38 automatyczny transfer danych
cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez
Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie
telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
dostarczanie informacji komunikacyjnych, automatyczny transfer
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa
elektroniczna transmisja faksymile, bezpieczna poczta elektroniczna, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych,
doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i hosting imprez, konferencji,
kursów i seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie balów,
doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], publikowanie on-line
elektronicznych książek lub czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, prowadzenie coachingu indywidualnego, grupowego i zespołowego, usługi trenera osobistego,
42 opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, tworzenie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
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oniine nie do pobrania w celu świadczenia usług przewozowych,
rezerwacji tych usług oraz wysyłania zmotoryzowanych pojazdów
do klientów, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi
komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla
osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez
oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych
w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji
(ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP)
obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie,
blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne
dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci
kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów,
grafik i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych
elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów
komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi, usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 312086
(220) 2017 12 29
(210) 480630
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) ANTOSIK MARCIN, Łódź, PL.
(540) LOOPER
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule do garniturów, koszule z kołnierzykiem,
koszule z dzianiny, koszule z golfem, koszule niezapięte pod szyją,
koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami.
(111) 312087
(220) 2018 01 02
(210) 480720
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń, PL.
(540) GOLDEN PROTEIN
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne (bez GMO !).
(111) 312088
(220) 2018 01 03
(210) 480726
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SHAKE FOR BODY
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, odżywki do włosów, mydła,
mydła w płynie, żele pod prysznic, balsamy do ciała, kremy do ciała,
masła do ciała, emulsje do ciała, 35 usługi sprzedaży:kosmetyków,
szamponów, odżywek do włosów, mydeł, mydeł w płynie, żeli pod
prysznic, balsamów do ciała, kremów do ciała, masła do ciała, emulsji
do ciała.
(111) 312089
(220) 2018 01 03
(210) 480727
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 19
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) JASMINE SOARES
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, odżywki do włosów, mydła,
mydła w płynie, żele pod prysznic, balsamy do ciała, kremy do ciała, masła do ciała, emulsje do ciała, perfumy, wody toaletowe, wody
perfumowane, wody po goleniu, dezodoranty, 35 usługi sprzeda-
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ży:kosmetyków, szamponów, odżywek do włosów, mydeł, mydeł
w płynie, żeli pod prysznic, balsamów do ciała, kremów do ciała, masła do ciała, emulsji do ciała, perfum, wód toaletowych, wód perfumowanych, wód po goleniu, dezodoranów.

(111) 312090
(220) 2018 01 03
(210) 480757
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) RABEL TOMASZ DENTAL REPUBLIC, Toruń, PL.
(540) DENTAL REPUBLIC
(510), (511) 44 chirurgia, dopasowywanie protez, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, stomatologia
kosmetyczna, stomatologia z sedacją, świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta
dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi klinik
medycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, usługi
ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.
(111) 312091
(220) 2018 01 04
(210) 480825
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) AlgaSkin²-BioTarcza Ochronna
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia,
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(111) 312092
(220) 2018 01 04
(210) 480829
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, Kielce, PL.
(540) pasjonaci
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary, czarny
(531) 02.01.15, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu
podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych, promocja regionalnych
podmiotów gospodarczych, promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wyników badan naukowych w dziedzinie
nauk technicznych, usługi organizowania targów w celach handlowych i/lub reklamowych, wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
41 usługi szkoleniowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr podmiotów
gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania innowacjami, organizacja konferencji, kongresów, sympozjów,
42 doradztwo specjalistyczne w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorstwa przemysłowe maszyn i urządzeń technologicznych oraz
sprzętu laboratoryjnego, wypożyczanie wyposażenia komputerowego i technologicznego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
nowych technologii, zwłaszcza na zlecenia małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, prace innowacyjno-wdrożeniowe i ekspertyz technicznych.
(111) 312093
(151) 2018 07 17

(220) 2018 01 05
(441) 2018 04 03

(210) 480853
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(732) GRYCAN WIKTORIA DANUTA, Warszawa, PL.
(540) GRYCMAN
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki, spodnie, bluzy,
podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy,
garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki,
szaliki, czapki, chusty, szlafroki, piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opalania i pływania, dresy, 29 ryby, owoce morza
gotowane, flaki, zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne
i rybne, krokiety, mięso, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery,
tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe,
wyroby garmażeryjne, hamburgery, hot-dogi w cieście kukurydzianym, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory
warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne,
drób, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje, owoce
i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadalne,
konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów żywnościowych i artykułów
odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów żywnościowych i artykułów odzieżowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczących zagadnień branży odzieżowej, gastronomicznej, hotelowej, rozrywkowej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych,
systematyzowanie i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku, 41 organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
związanych z modą, z gastronomią, ze zdrowym żywieniem, publikowanie tekstów i książek związanych z modą, z żywieniem, ze zdrowym stylem życia, z gastronomią, nauczanie związane z projektowaniem i szyciem odzieży w tym odzieży scenicznej, z żywieniem,
ze zdrowym stylem życia, organizowanie spektakli i wystaw z dziedziny kultury i edukacji dotyczącej tańca, ubiorów, makijażu, kształtowania sylwetki, zdrowego żywienia.
(111) 312094
(220) 2018 01 05
(210) 480859
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) „Las pod przykrywką”
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce z kwiatów
sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, rośliny sztuczne do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych,
39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, wykonywanie wieńców.
(111) 312095
(220) 2018 01 05
(210) 480864
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ AUREA
PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, PL.
(540) radiosun
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomocnicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia oparzeń słonecznych.
(111) 312096
(220) 2018 01 05
(210) 480866
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) G&G IWONA LUCCHESI KOZŁOWSKA, GIANFRANCO
LUCCHESI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) DISCOUNTERRA
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(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki, spodnie, bluzy,
podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy,
garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, piżamy, koszule nocne, odzież
sportowa, kostiumy do opalania i pływania, dresy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie
targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczących zagadnień branży odzieżowej, gastronomicznej, hotelowej, rozrywkowej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych,
systematyzowanie i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku.

(111) 312097
(220) 2018 01 09
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 19
(732) BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, PL.
(540) A CHMIELOLOGIA
(540)

(210) 480924

(111) 312098
(220) 2018 01 07
(210) 480882
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) CD FARMA CYFRA SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz, PL.
(540) Prosperm
(510), (511) 5 suplementy diety i leki.
(111) 312099
(220) 2018 01 10
(210) 480966
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Color it! PREMIUM
(540)

(531) 26.04.02, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 3 żele hybrydowe UV i LED do stylizacji paznokci.
(111) 312100
(151) 2018 07 25

(220) 2018 01 10
(441) 2018 04 09

(732) RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) CLEVERFIT PURMO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, niebieski, szary,
pomarańczowy, brązowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura i instalacje
chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania
wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodociągowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, niemetalowe złączki rur.
(111) 312101
(220) 2017 12 08
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) KOWALSKI JAROSŁAW, Kościerzyna, PL.
(540) Jasnochówka
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 ale [rodzaj piwa angielskiego], aromatyzowane napoje gazowane, brzeczka piwna, wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, cydr bezalkoholowy, czarne piwo [piwo ze słodu palonego],
drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, indyjskie
piwa jasne ale (IPA), korzenne piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe|, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne typu Ale, piwo
o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa|, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], soki, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa|, wino jęczmienne [piwo], wina bezalkoholowe, wody.

(210) 480973
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(210) 479898

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 05.05.19, 05.05.20, 07.01.24, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
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sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sztućcami, 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 wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody odieżowej, 41 dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie
fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie gal,
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, pokazy filmowe, pokazy sztucznych ogni,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rozrywka, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie produkcji widowisk,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, wynajem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu do uprawiania sportów wodnych, udostępnianie sprzętu sportowego, 43 hostele (schroniska), informacja
hotelowa, informacja na temat hoteli, motele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, usługi
hotelowe, udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
sal konferencyjnych, bary, herbaciarnie, kafeterie [bufety], kawiarnia,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, stołówki,
usługi ogródków piwnych.

(111) 312102
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) WIELGOSZ PAWEŁ, Rudno, PL.
(540) CONCEPT EIENDOM
(540)

(210) 482615

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, wznoszenie i remontowanie budynków.

Nr 11/2018

(111) 312103
(220) 2014 12 24
(210) 437254
(151) 2016 03 07
(441) 2015 04 13
(732) RANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) sowa finansowa
(510), (511) 36 informacje finansowe, usługi finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, 42 dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek internetowych.
(111) 312104
(220) 2016 06 30
(151) 2018 04 19
(441) 2017 08 07
(732) MYTAR MARCIN, Kraków, PL.
(540) MONUMENT FUND
(540)

(210) 458462

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne, działalność finansowa, udzielanie pożyczki hipotecznej, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, kredyty hipoteczne i usługi finansowania, usługi
w zakresie renty hipotecznej, ubezpieczenia w zakresie bankowości
hipotecznej, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pożyczki hipoteczne, agencje nieruchomości,
agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, pośrednictwo inwestycyjne, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
majątek nieruchomy (wycena-), oszacowanie [wycena]majątku nieruchomego, finansowanie zakupów, doradztwo finansowe, transakcje
finansowe.
(111) 312105
(220) 2018 01 10
(210) 480974
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Cin&Cin Lubię tak
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312106
(220) 2018 01 10
(210) 480976
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Dorato Szykuj Korki
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312107
(220) 2018 01 10
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) CLEVERFIT

(210) 480977

Nr 11/2018
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, granatowy, niebieski, szary,
pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 26.04.09, 01.15.17, 12.03.01,
12.03.11, 13.03.01, 13.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura i instalacje
chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania
wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodociągowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, niemetalowe złączki rur.
(111) 312108
(220) 2018 01 11
(210) 481008
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) SZYDŁAK BOGDAN VITA FORTE, PRESTIGE PHARM, Mikołów, PL.
(540) PRESTIGE PHARM
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy, zielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych w obrocie towarami farmaceutycznymi
i sprzętem medycznym, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw] w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich
w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich w zakresie
obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym.
(111) 312109
(220) 2018 01 11
(210) 481012
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) FILMOWCY POLSCY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 21.01.15, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki oko-
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licznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym łub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym
związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 312110
(220) 2018 01 11
(210) 481018
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) f Polish Film PROMOTION
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym
filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
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w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 312111
(220) 2018 01 11
(210) 481019
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) ZAPA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym
filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 312112
(220) 2018 01 12
(210) 481055
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) KINO KULTURA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usłu-
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gi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym
filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 312113
(220) 2018 01 12
(210) 481056
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) STUDIO MUNKA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym
filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 312114
(151) 2018 07 19

(220) 2018 01 12
(441) 2018 04 03

(210) 481058
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(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) AKTORZY POLSCY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym
filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 312115
(220) 2018 01 12
(210) 481059
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) FSP
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy,
kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty,
informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
czasopisma, tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw
o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych
baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności
kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi
publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów,
konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
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kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym
związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 312116
(220) 2017 01 13
(210) 466266
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Radler Lemon Mix piwa i lemoniady
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnoniebieski, jasnozielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 05.07.12, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 shandy [napój składający się z piwa i lemoniady],
piwo, piwa smakowe, piwa o małej zawartości alkoholu, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa, napoje na bazie
piwa, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe.
(111) 312117
(220) 2018 01 15
(210) 481091
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) ARENA GDAŃSK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) funarena CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, szary
(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 rozrywka.
(111) 312118
(220) 2018 01 15
(210) 481105
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE M&M HERMANN MARIUSZ
HERMANN, MIROSŁAW HERMANN SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) HERMANN
(540)

(531) 26.04.03, 26.13.01, 27.05.01
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(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla towarów: kleje
do płytek ściennych, podłogowych, kleje do tapet, kleje do farb malarskich, kleje do użytku domowego, kleje kauczukowe, preparaty
do gruntowania, cement, spoiwa wodoodporne do cementu, środki
konserwujące cement, farby, pokosty, lakiery, emalie, zaprawy farbiarskie, środki zabezpieczające drewno, barwniki do farb, pigmenty,
bejce, kit, zaprawa cementowa, rozcieńczalniki do farb, lakierów, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, przewody do centralnego ogrzewania, rury, rury drenażowe,
złączki do rur, drzwi, futryny i osprzęt do drzwi, okna, ramy i osprzęt
do okien, żaluzje metalowe, armatura sanitarna, bojlery, bidety, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, urządzenia do klimatyzacji, kominki domowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek, wykładziny
łazienkowe, kabiny natryskowe, zawory do rur, grzejniki, urządzenia
do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, urządzenia do celów sanitarnych, farby izolacyjne, kit, lakier
izolacyjny, połączenia rurowe, rury elastyczne niemetalowe, taśmy
izolacyjne, materiały uszczelniające, materiały do uszczelniania
okien i drzwi, pakuły, materiały izolacyjne, materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitum, płytki łupkowe dachowe, płytki podłogowe, terakota, glazura, klepki, płyty, boazeria, dachy, dachówka,
pokrycia dachowe, rynny niemetalowe, rury sztywne stosowane
w budownictwie niemetalowe, drzwi i futryny do drzwi, okna i rynny
okienne, artykuły wyposażenia pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, przemysłowych, artykuły dekoracyjne, lampy, lustra, meble,
meble łazienkowe, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i remontowo-budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego, naprawy, usługi instalacyjne, nadzór techniczny w zakresie budownictwa,
39 usługi w zakresie dostarczania zamówionych towarów, usługi
transportowe, usługi magazynowania, pakowania i kompletacji towarów, wynajem samochodów, 42 usługi projektowe, doradcze, ekspertyzy w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

(111) 312119
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KAMENSKA MARGARITA, Warszawa, PL.
(540) f faces YOUR BETTER LOOK
(540)

(210) 481331

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.14
(510), (511) 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
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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, 41 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu
fryzjerstwa, manicure, pedicure, masażu, ogólnej kosmetyki, makijażu, makijażu trwałego, odnowy biologicznej, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie widowisk jako impresariat, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie
przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 44 usługi salonu piękności, usługi salonu fryzjerskiego, usługi wizażystów, doradztwo dotyczące wizażu,
depilacja woskiem, manicure, masaż.

(111) 312120
(220) 2018 01 16
(210) 481168
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) GRECHUTA DANUTA, Kraków, PL.
(540) GRECHUTA FESTIVAL
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe-audio-wideo, dyski kompaktowe-CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, filmy
kinematograficzne naświetlone, hologramy, magnetyczne nośniki
danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma-periodyki, drukowane publikacje, fotografie-wydrukowane, gazety, kalendarze,
karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, okładki, obwoluty-artykuły papiernicze, pieczęcie-stemple, podręczniki-książki, prospekty,
rozkłady, repertuary godzinowe-drukowane, szyldy z papieru lub
z kartonu, ulotki, wydruki graficzne, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, usługi impresariów
w działalności artystycznej, prenumerata gazet dla osób trzecich,
impresariat w działalności artystycznej, marketing, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, public relations,
radiowa reklama, reklama, reklama-rozpowszechnianie materiałów-ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe-przygotowywanie, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla
osób trzecich, wynajem bilbordów-tablic reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne-pokazy,
nagrywanie filmów na taśmach wideo-filmowanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
spektakli-impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line
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książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
rozrywka-widowiska, sale koncertowe, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji
biletów-rozrywka, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 312121
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) IRSKI GRZEGORZ GKI-DESIGN, Błachów, PL.
(540) GKI DESIGN
(540)

(210) 481335
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(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 37 naprawa i regeneracja: wrzecion do obrabiarek oraz
ich elementów, elektro-wrzecion do obrabiarek oraz ich elementów,
maszyn, obrabiarek, silników, części do napędów i silników, mechanizmów sprzęgania i napędu.
(111) 312125
(220) 2018 01 22
(210) 481382
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, regały, gabloty, komody, biurka, fotele, krzesła, taborety, kanapy, sofy, łóżka, stoły, ławy, 35 sprzedaż: meble, meble biurowe, regały, gabloty, komody, biurka, fotele,
krzesła, taborety, kanapy, sofy, łóżka, stoły, ławy.
(111) 312122
(220) 2018 01 19
(210) 481349
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PRZE PIŚ NIK
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 02.09.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 zeszyty, kołozeszyty, notatniki, kołonotatniki, notesy,
książki, poradniki.
(111) 312123
(220) 2018 01 19
(210) 481365
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok, PL.
(540) CIARKO
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okapy metalowe, rury metalowe, kolanka i złączki
do rur metalowych, 11 filtry do okapów, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, okapy pochłaniające parę do kominków, okapy pochłaniające parę do kuchenek, wyciągi kuchenne,
37 instalacje, naprawa i serwis urządzeń wentylacyjnych i okapów,
42 analiza i testowanie materiałów i urządzeń, testowanie filtrów, testowanie komponentów.
(111) 312124
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) SMZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SMZ

(210) 481366

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały
(531) 26.05.10, 26.05.12, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14,
27.05.22, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 312126
(220) 2018 01 22
(210) 481383
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, koszty-analiza, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi-snack bary, kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 312127
(220) 2018 01 22
(210) 481411
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ant industrial software solutions
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.17.02, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia
urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery do sieci ethernet,
adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu
flash, adaptery prądu zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne, akceleratory karty graficznej, akceleratory
do montowania odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej,
akumulatory
niklowo-kadmowe,
akumulatory
zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii elektrycznej, analizatory fizykalne inne
niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory
fotometryczne inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne, analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny do odbioru
programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie strefowe, anteny satelitarne, anteny
satelitarne do transmisji satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura
do komunikacji sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii,
aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca
energię elektryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna
na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem,
automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automa-
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tyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe, bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy do komputerów,
bezprzewodowe peryferia komputerowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach,
bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy, biometryczne systemy kontroli dostępu, bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki
do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe [kable elektryczne], bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła bezpieczeństwa,
boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne, bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, cewki
chipowe, cewki dławikowe do użytku w urządzeniach elektrycznych,
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki [induktory],
cewki magnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety komputerowe, chipy
elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki do nagrywania danych,
cyfrowe odbiorniki radiowe DAB, cyfrowe procesory sygnałów, cyfrowe skanery graficzne, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe
urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania
procesami, części do komputerów, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach
zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste
dyski komputerowe, czyste dyski magnetyczne, czyste dyski twarde
do komputerów, czyste elektroniczne karty chipowe [czyste karty
inteligentne], czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe, dodatkowe płytki obwodów
drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele sterowania, druty elektryczne, duplikatory HDD, dyski
do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy elektryczne, ekrany,
ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki-osłony-do kabli elektrycznych, elektrody,
elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne bazy danych,
elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne kontrolery
cyfrowe, elektroniczne magnetyczne nośniki do nagrywania, elektroniczne miarki, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne obwody pamięci, elektroniczne obwody sterownicze, elektroniczne
przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy do układów sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne
systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające,
elektroniczne transformatory mocy, elektroniczne układy scalone,
elektroniczne urządzenia do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne
zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki
kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki sterujące procesami, elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub elektroniczne
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moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci
elektrycznej, elektryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne tabliczki
dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne
urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia zdalnego
sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem,
elektryczne zespoły sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne,
elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe, elementy składowe obwodów elektrycznych, elementy układów elektrycznych,
etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki do oznaczania
przewodów elektrycznych, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], huby
USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD, hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy dostępu
do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali danych, izolowane przewody elektryczne, izolowane złącza elektryczne, jednostki
energii elektrycznej, jednostki pamięci elektronicznych, jednostki
zasilania [transformatory], kable i przewody elektryczne, kanały
do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne, karty graficzne
do komputera, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających
dane, karty magnetyczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, karty mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty pamięci SD,
karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci typu flash, karty
pamięci z obwodami scalonymi, karty pamięciowe, karty rozszerzeń
do komputerów, karty rozszerzeń do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Ethernet, karty USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami
elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty
z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne
lub elektroniczne, klucze kodowane, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB [adaptery sieci bezprzewodowej], kodowane dyski, kodowane programy, komponenty
elektryczne i elektroniczne, komponenty i części do komputerów,
komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe karty sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń
komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe
monitory ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie układowe,
komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie narzędziowe
do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe płyty główne,
komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe przełączniki sieciowe,
komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy operacyjne,
komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki elektryczne,
łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne, laserowe systemy
pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy dysków
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twardych, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki
programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych, maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych-kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy, mikrofalowe urządzenia łączności, mikrokomputery, mikroprocesory, mikroprocesory
programowalne za pomocą oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami, mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe-chipy,
miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania danych,
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy, modemy
interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe,
modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową USB, modulatory, moduły komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły
rozszerzenia pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku
w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły układów
scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe,
nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki
bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki
sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty pamięci
typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane nośniki
danych do użytku z komputerami, nagrane programy komputerowe,
napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy
dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych
do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych
do odczytu maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki danych w formie mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania danych, nośniki
dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, obudowy
przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, obwody
elektryczne i obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie do komputerów, okablowanie
elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramowanie
do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie do inżynierii
elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie do monitorowania sieci
w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN-Wirtualna Sieć Prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do opracowywania
stron internetowych, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogra-
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mowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania
dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych,
oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych,
oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji API, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie
mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci
komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji
i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodo-
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wych, oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy IoT,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne
do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie operacyjne
do komputerów mainframe, oprogramowanie operacyjne do sieci
LAN, oprogramowanie operacyjne USB uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych,
oprogramowanie systemów CMS-system zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie testowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli-przewody, pamięć flash, pamięci
do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci dyskowe, pamięci
elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci trwałe, pamięci układów scalonych, pamięci zewnętrzne USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele
dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane
lub do pobrania, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki-osłony-kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory
danych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory dźwięku,
procesory główne CPU, procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo-kodowej,
procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory
sygnałów, procesory użytkowe, programatory czasowe, programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia
sterujące, programy do magazynowania danych, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy do przetwarzania danych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów
i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia
się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe dotyczące
sieci lokalnych LAN, programy komputerowe nagrane, programy
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komputerowe-oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe
umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy sterujące komputerowe,
programy systemów operacyjnych, programy systemów operacyjnych do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy
dysków twardych do komputerów, przewodniki elektryczne, przewody do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
publikacje elektroniczne, punkty dostępu do sieci lokalnych LAN,
routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery
sieci rozległych WAN, rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery
internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz
danych, serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych, sieci
komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci masowe NAS,
sprzęt do komunikacji, sprzęt do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych-elektryczne i mechaniczne,
sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu danych,
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci,
sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo,
sprzęt USB uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki dysków
twardych, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne jednostki danych, systemy komputerowe, systemy przetwarzania danych, terminale do przetwarzania danych, terminale
do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia do kodowania danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci Point-to-Point, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do konwersji
danych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii-zasilacze UPS, urządzenia
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przełączania
danych, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sterowania
energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do wymiany danych, urządzenia
do zarządzania sieciami, urządzenia elektryczne do monitorowania
sieci zasilającej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące
sieciowe, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe do komputerów, utrwalone na nośnikach informacje i dane, użytkowe oprogramowanie komputerowe
do pobrania, wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory procesorów głównych CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego i zmiennego,
zewnętrzne dyski twarde do komputerów, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja stron głównych
do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bez-
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pieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych
w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące
komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie
danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie
przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych
dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, edycja
programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, integracja systemów i sieci
komputerowych, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych, kompresja danych
do elektronicznego przechowywania, konfiguracja komputerowego
oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych
za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego
za pomocą oprogramowania, konserwacja i aktualizacja oprogramo-
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wania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości
w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/
CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników
technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych oprogramowanie
przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie
i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie
systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie projektów
technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, pomoc
w zakresie technologii informacyjnej, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów,
profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,
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programowanie elektronicznych systemów kontroli, 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 komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla osób trzecich,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie
oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie
programów do przetwarzania danych, programowanie programów
zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie
sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie
baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób
trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw,
projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu
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wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie
i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie
komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie Intranetu, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami
samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania do urządzeń
wbudowanych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci komputerowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie
danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym-pomoc techniczna, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego,
transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego
na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów
komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci
komunikacyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji
w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad technicznych
związanych ze środkami oszczędności energii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwa-
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rzania danych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych,
wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia
danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.

(111) 312128
(220) 2018 01 22
(210) 481412
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ant przemysłowe systemy informatyczne
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.17.02, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia
urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery do sieci ethernet,
adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu
flash, adaptery prądu zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne, akceleratory karty graficznej, akceleratory
do montowania odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej,
akumulatory
niklowo-kadmowe,
akumulatory
zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii elektrycznej, analizatory fizykalne inne
niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory
fotometryczne inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne, analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny do odbioru
programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie strefowe, anteny satelitarne, anteny
satelitarne do transmisji satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura
do komunikacji sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii,
aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca
energię elektryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna
na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automa-
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tyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem,
automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe, bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy do komputerów,
bezprzewodowe peryferia komputerowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy,
biometryczne systemy kontroli dostępu, bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe [kable elektryczne], bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła
bezpieczeństwa, boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne, bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku
lub obrazów, cewki chipowe, cewki dławikowe do użytku w urządzeniach elektrycznych, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne,
cewki [induktory], cewki magnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety
komputerowe, chipy elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, cyfrowe odbiorniki radiowe DAB, cyfrowe
procesory sygnałów, cyfrowe skanery graficzne, cyfrowe skanery
wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części do komputerów, części
i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste dyski komputerowe, czyste dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów, czyste elektroniczne
karty chipowe [czyste karty inteligentne], czyste karty z obwodami
scalonymi [czyste karty inteligentne], czytniki kart, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów
z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele sterowania, druty elektryczne,
duplikatory HDD, dyski do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy
elektryczne, ekrany, ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki-osłony-do kabli elektrycznych, elektrody, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż
do celów medycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne bazy danych, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne
globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące,
elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne magnetyczne nośniki
do nagrywania, elektroniczne miarki, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych,
elektroniczne obwody pamięci, elektroniczne obwody sterownicze,
elektroniczne przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy
do układów sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory,
elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne transformatory mocy, elektroniczne
układy scalone, elektroniczne urządzenia do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami,
elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne insta-

Nr 11/2018

lacje do kontroli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki
sterujące procesami, elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne
tabliczki dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące,
elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia
zdalnego sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne, elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe,
elementy składowe obwodów elektrycznych, elementy układów
elektrycznych, etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki
do oznaczania przewodów elektrycznych, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], huby USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD,
hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne
do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali
danych, izolowane przewody elektryczne, izolowane złącza elektryczne, jednostki energii elektrycznej, jednostki pamięci elektronicznych, jednostki zasilania [transformatory], kable i przewody elektryczne, kanały do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne,
karty graficzne do komputera, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty magnetyczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, karty
mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty pamięci SD, karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci
typu flash, karty pamięci z obwodami scalonymi, karty pamięciowe,
karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Ethernet, karty
USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne lub elektroniczne, klucze kodowane, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL
zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB
[adaptery sieci bezprzewodowej], kodowane dyski, kodowane programy, komponenty elektryczne i elektroniczne, komponenty i części do komputerów, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe,
komputerowe monitory ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie
narzędziowe do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware],
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe
płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy
operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci
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bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki
elektryczne, łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne, laserowe
systemy pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy
dysków twardych, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne
nośniki programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych,
maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych-kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy, mikrofalowe
urządzenia łączności, mikrokomputery, mikroprocesory, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami, mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe-chipy, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania
danych, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy,
modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową USB, modulatory, moduły
komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły
rozszerzenia pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku
w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły układów
scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania
sygnałów elektronicznych, nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty pamięci
typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane nośniki
danych do użytku z komputerami, nagrane programy komputerowe,
napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy
dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych
do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych
do odczytu maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki danych w formie mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania danych, nośniki
dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, obudowy
przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, obwody
elektryczne i obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie do komputerów, okablowanie
elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramowanie
do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie do inżynierii
elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie do monitorowania sieci
w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN-Wirtualna Sieć Prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do opracowywania
stron internetowych, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie
do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie
elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne
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do telefonów komórkowych, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania
dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych,
oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych,
oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji API, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie
mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci
komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji
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i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy IoT,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne
do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie operacyjne
do komputerów mainframe, oprogramowanie operacyjne do sieci
LAN, oprogramowanie operacyjne USB uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych,
oprogramowanie systemów CMS-system zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie testowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli-przewody, pamięć flash, pamięci
do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci dyskowe, pamięci
elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci trwałe, pamięci układów scalonych, pamięci zewnętrzne USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele
dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane
lub do pobrania, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki-osłony-kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory
danych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory dźwięku,
procesory główne CPU, procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo-kodowej,
procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory
sygnałów, procesory użytkowe, programatory czasowe, programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia
sterujące, programy do magazynowania danych, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy do przetwarzania danych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów
i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe do za-
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rządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia
się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe dotyczące
sieci lokalnych LAN, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe-oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe
umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy sterujące komputerowe,
programy systemów operacyjnych, programy systemów operacyjnych do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy
dysków twardych do komputerów, przewodniki elektryczne, przewody do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
publikacje elektroniczne, punkty dostępu do sieci lokalnych LAN,
routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery
sieci rozległych WAN, rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery
internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz
danych, serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych, sieci
komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci masowe NAS,
sprzęt do komunikacji, sprzęt do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych-elektryczne i mechaniczne,
sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu danych,
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci,
sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo,
sprzęt USB uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki dysków
twardych, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne jednostki danych, systemy komputerowe, systemy przetwarzania danych, terminale do przetwarzania danych, terminale
do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia do kodowania danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci Point-to-Point, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do konwersji
danych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii-zasilacze UPS, urządzenia
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przełączania
danych, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sterowania
energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do wymiany danych, urządzenia
do zarządzania sieciami, urządzenia elektryczne do monitorowania
sieci zasilającej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące
sieciowe, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe do komputerów, utrwalone na nośnikach informacje i dane, użytkowe oprogramowanie komputerowe
do pobrania, wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory procesorów głównych CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego i zmiennego,
zewnętrzne dyski twarde do komputerów, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktuali-
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zacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja stron głównych
do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych
w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące
komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie
danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie
przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie
specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting
aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści
cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie
programów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów
komputerowych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, integracja systemów i sieci komputerowych,
inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna,
kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych, kompresja danych do elektronicznego prze-
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chowywania, konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania
do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości
w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie,
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych,
opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi
komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego
do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych,
opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów
do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych
oprogramowanie przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie
i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci
komputerowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie
urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających,
oprogramowanie jako usługa SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego,
pomoc w zakresie technologii informacyjnej, porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne do-
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radztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie elektronicznych systemów kontroli,
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 komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania
i przesyłania danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania do platform internetowych,
programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania
do elektronicznego przetwarzania danych EDP, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych,
programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania
zapasami, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do celów
badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz
danych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób
trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw,
projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
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do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych,
projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej,
projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie Intranetu, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania
terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania
komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania
do urządzeń wbudowanych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci
komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych,
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych,
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym-pomoc techniczna, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu
komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji
biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów,
świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych
w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny,
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru,
montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych
poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji
w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad technicznych
związanych ze środkami oszczędności energii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w za-
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kresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, wynajem oprogramowania
komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami
cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania
komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.

(111) 312129
(220) 2018 01 22
(210) 481415
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Jelly Mask
(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) 312130
(220) 2018 01 22
(210) 481416
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 05
(732) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków, PL.
(540) Willa Jordanówka
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal.
(111) 312131
(220) 2018 01 22
(210) 481423
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 05
(732) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków, PL.
(540) Jordan Pokoje Gościnne
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 312132
(220) 2018 01 22
(210) 481439
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) WOŁOSZAŃSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WLAW
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
audyt przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
45 usługi arbitrażowe, badania prawne, mediacje, licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
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(111) 312133
(220) 2018 01 22
(210) 481445
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) TRANSPORTMANIA GALJA RUDNICKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) TRANSPORTMANIA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, granatowy, czarny
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport lądowy, transport odzieży, transport żywności, transport kwiatów, transport samochodowy, transport
towarów, transport drogowy, transport paczek, transport roślin, transport ładunków, transport owoców, transport kosmetyków, transport
rzeczny, transport mebli, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, logistyka transportu, usługi transportowe, transport dzieł sztuki, transport drogowy ładunków, transport pojazdów mechanicznych,
transport wyposażenia domu, transport przedmiotów wartościowych,
nocny transport paczek, transport materiałów budowlanych, transport
drogowy tekstyliów, transport drogowy farmaceutyków, transport
drogą kurierską, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi
transportu żywności, usługi transportu pojazdami, usługi transportu
ładunków, organizowanie transportu paczek, usługi transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport ładunku drogą
lądową, transport i dostawy towarów, transport chłodniczy towarów
mrożonych, transport pieniędzy i kosztowności, transport chłodniczy towarów zimnych, usługi transportu lądowego paczek, usługi
transportu drogowego ładunków, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania
transportu towarów, transport i składowanie, transport samochodami
ciężarowymi, transport i składowanie towarów, dystrybucja-transport
towarów drogą lądową, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi
w zakresie transportu towarów, dystrybucja-transport produktów dla
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi
informacyjne związane z transportem towarów, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu towarów, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową.
(111) 312134
(220) 2018 01 22
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) OMNI MODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GDPR GDPR.PL OCHRONA DANYCH 2.0
(540)

(210) 481451

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych, usługi doradztwa związanego z przetwarzaniem danych, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, powyższe usługi świadczone
również za pośrednictwem portalu internetowego, 41 multimedialne wydania czasopism, gazet, magazynów, publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikacja czasopism, gazet, magazynów, książek, publikacja elektroniczna czasopism, gazet, magazynów, książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, usługi publikacji, usługi
wydawnicze, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
wykładów, warsztatów, powyższe usługi świadczone również za pośrednictwem portalu internetowego .

4222

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 312135
(220) 2018 01 22
(210) 481459
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 26
(732) SZCZERBOWSKI ROBERT KBL SOUND, Warszawa, PL.
(540) TriKord Power
(510), (511) 9 kable elektryczne.
(111) 312136
(220) 2018 01 24
(210) 481540
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) KODE KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) KODE KLEJE FARBY LAKIERY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, zielony, czerwony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do harowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, drukowaniu i sztuce.
(111) 312137
(220) 2018 01 24
(210) 481547
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) GAŁECKA AGNIESZKA, RUSINKIEWICZ MAŁGORZATA
UNCOVER MODELS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) uncover models WARSAW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi planowania kariery, agencje modelek, doradztwo w zakresie planowania kariery, modelki i modele do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli,
usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, zapewnianie modelek i modeli
do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych,
usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli
i modelek.
(111) 312138
(220) 2018 01 24
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) STĘŻYCKA EWA, Warszawa, PL.
(540) FASHION STREET
(540)

(210) 481549

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 4 olej rzepakowy do celów przemysłowych, 29 jaja kurze, żółtko jaja kurzego w proszku, jaja kurze w proszku, albumina
jaja kurzego w proszku, albumina jaja kurzego wysokożelująca, albumina jaja kurzego wysokopienista, płynna masa jajowa z cukrem
(50%), pasteryzowana, płynna masa jajowa pasteryzowana, płynne
żółtko jaja kurzego, pasteryzowane, olej rzepakowy jadalny.
(111) 312140
(220) 2018 01 24
(210) 481552
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) RPM J. JANKOWSKI, S. SIEDLIK SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) rpm STUDIO
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 produkcja spotów dźwiękowych o charakterze reklamowym, produkcja zapowiedzi telefonicznych reklamowych,
41 usługi prowadzenia studia nagrań dźwiękowych i bazy głosów
lektorskich, produkcja muzyki użytkowej, produkcja jingli, produkcja
zapowiedzi telefonicznych innych niż reklamowe.
(111) 312141
(220) 2018 01 24
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) KALICKI KRZYSZTOF TELART, Białystok, PL.
(540) STRONGCELL
(540)

(210) 481557

Kolor znaku: czerwony, wiśniowy, biały, czarny
(531) 24.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory, baterie do laptopów, zasilacze, ładowarki
do laptopów, akumulatory do aparatów i kamer, baterie do telefonów komórkowych, akumulatory, baterie do elektronarzędzi, akumulatory, baterie do rowerów.
(111) 312142
(220) 2018 01 24
(210) 481562
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) JAKUBCZYK TADEUSZ, Motycz, PL.
(540) SZKLANA STODOŁA
(510), (511) 43 usługi związane z obsługą imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, uroczystości na zlecenie osób trzecich polegające na wynajmowaniu sal na posiedzenia.
(111) 312143
(220) 2018 01 25
(210) 481593
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów ze sprzedażą odzieży.
(111) 312139
(220) 2018 01 24
(210) 481551
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice, PL.
(540) zdrovo od FERM WOŹNIAK

Nr 11/2018

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(111) 312144
(220) 2018 01 25
(210) 481594
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) NOWACKA IZABELA, Łódź, PL.
(540) inpracownia Izabela Nowacka
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektury wnętrz, zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi inżynieryjne.
(111) 312145
(220) 2018 01 26
(210) 481617
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) TREPIŃSKI BARTOSZ FULLFRAME BARTOSZ TREPIŃSKI,
Wejherowo, PL.
(540) Fullframe
(510), (511) 41 usługi w zakresie fotografii ślubnej.
(111) 312146
(220) 2018 01 29
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE JUST ON TIME
(540)

(210) 481683

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 19.03.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 312147
(220) 2018 01 29
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE wave of love
(540)

(210) 481684

Kolor znaku: jasnofioletowy, ciemnofioletowy, srebrny, złoty, biały
(531) 19.03.03, 26.02.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran-
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ty, 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) 312148
(220) 2018 01 29
(210) 481690
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) B BELLATOR
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.17, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 37 wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
budowlanych, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wynajem maszyn do robót drogowych, naprawa i konserwacja
sprzętu do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, naprawa
lub konserwacja sprzętu budowlanego, budowa dróg, budowa fundamentów dróg, asfaltowanie, budowa jezdni, betonowanie, bagrowanie [pogłębianie gruntu].
(111) 312149
(220) 2018 01 29
(210) 481691
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) BELLATOR MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) B
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 37 wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
budowlanych, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wynajem maszyn do robót drogowych, naprawa i konserwacja
sprzętu do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, naprawa
lub konserwacja sprzętu budowlanego, budowa dróg, budowa fundamentów dróg, asfaltowanie, budowa jezdni, betonowanie, bagrowanie [pogłębianie gruntu].
(111) 312150
(220) 2018 01 29
(210) 481705
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) centrum konferencyjne wpp
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(540)

(732) SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Zielona Góra, PL.
(540) UROLOGIA ROBOTYCZNA DA VINCI Dr Paweł Salwa
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 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,
badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
pokazy towarów, reklama, usługi marketingowe, wystawy w celach
handlowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pomocą strony internetowej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów i sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 312151
(220) 2018 01 29
(210) 481712
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE MAPY
ŚCIENNE, Warszawa, PL.
(540) Mappi
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, biały, szary
(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki,
materiały do nauczania, notesy, podręczniki, prospekty, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, 35 agencja reklamowa dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, edycja tekstów reklamowych, fotokopiowanie, kolumny reklamowe w prasie, powielanie dokumentów, reklamowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, 40 usługi poligraficzne i drukarskie.
(111) 312152
(220) 2018 01 29
(210) 481713
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PIĘTKA BEATA WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE MAPY
ŚCIENNE, Warszawa, PL.
(540) Mappi
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, zielony, żółty, biały
(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 16 mapy, afisze, blankiety, broszury, czasopisma, periodyki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki,
materiały do nauczania, notesy, podręczniki, prospekty, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, 35 agencja reklamowa dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, edycja tekstów reklamowych, fotokopiowanie, kolumny reklamowe w prasie, powielanie dokumentów, reklamowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, 40 usługi poligraficzne i drukarskie.
(111) 312153
(151) 2018 07 30
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(220) 2018 01 30
(441) 2018 03 26

(210) 481757

Kolor znaku: biały, czarny, srebrny, złoty
(531) 02.09.25, 04.05.03, 04.05.04, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 312154
(220) 2018 01 30
(210) 481765
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) ING corporation, spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí, CZ.
(540) SENSOFEET
(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 27.05.05, 27.05.17, 01.15.24, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do projektowania
i modelowania wkładek ortopedycznych, 10 wkładki z podparciem
łuku stopy do obuwia, wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 40 produkcja na zamówienie wkładek ortopedycznych, przeróbki wkładek
do obuwia, kształtowanie wkładek ortopedycznych.
(111) 312155
(220) 2018 01 31
(210) 481792
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ, Częstochowa, PL.
(540) DDS-PRO
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki, retainery,
transfery, dla implantów i chirurgii, 44 stomatologia.
(111) 312156
(220) 2018 01 31
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) GRUPA KOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) GRUPA KOK
(540)

(210) 481793

Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie biur
na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, demontaż maszyn, montaż [instalacja] instalacji maszynowych,
konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 41 organizacja i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizacja szkoleń,
usługi szkolenia zawodowego, trening umiejętności zawodowych,
udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 42 doradztwo techniczne
w zakresie zapobiegania pożarom, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów
i sprzętu, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi
bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi monitoringu, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, konsultacje
dotyczące zapobiegania pożarom, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista.
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(111) 312157
(220) 2018 01 31
(210) 481803
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice, PL.
(540) Mind Shower
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania biznesowe, statystyczne badania biznesowe, analizy
biznesowe rynków, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradztwa biznesowego, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, biznesowe usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, 41 coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, szkolenia biznesowe, usługi edukacji biznesowej,
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego,
szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne
wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego,
organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, produkcja
muzyczna, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych,
organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych.
(111) 312158
(220) 2018 01 31
(210) 481805
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) h HARDE WYDAWNICTWO
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne E-booki, 16 książki,
podręczniki [książki], książki niebeletrystyczne, książki edukacyjne,
książki fantasy, książki beletrystyczne, książki informacyjne, książki
z obrazkami, serie książek beletrystycznych, serie książek niebeletrystycznych, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, 35 usługi
reklamowe związane z książkami, publikacja treści reklamowych,
41 publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne książek,
usługi w zakresie publikacji książek, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), publikowanie, usługi publikacji, publikacje multimedialne, publikowanie
opowiadań, publikacja i redagowanie książek, usługi rozrywkowe
telewizyjne i radiowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe,
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
telewizyjna, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
(111) 312159
(151) 2018 07 16

(220) 2018 01 31
(441) 2018 03 26

(210) 481806
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(732) BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszwały, PL.
(540) bASE PROMOTiON SERViCES
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, ulotki reklamowe, ulotki drukowane, 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, tablice reklamowe, plakaty reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu,
35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe i rynkowe, badania opinii
publicznej, badania i ocena przedsięwzięć biznesowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, usługi marketingowe, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, projektowanie materiałów reklamowych, wykonywanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
public relations, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, promocja sprzedaży, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 39 transport,
dostarczanie paczek, logistyka transportu, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, spedycja, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 40 usługi wykonywania grafiki, drukowanie, druk
offsetowy, druk sitowy, e drukowania wzorów, hafciarstwo, trasowanie laser, 42 hosting stron internetowych, hosting serwerów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego i komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, usługi graficzne,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie druków.
(111) 312160
(220) 2018 02 05
(210) 481956
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ULTRA HUMUS
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 1 azotowe nawozy, bakteriologia (preparaty stosowane
w rolnictwie i ogrodnictwie) inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom],
gleba próchniczna, humusowe pokrycia dla roślin, kultury organizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, nasiona
(środki ochrony), nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia
gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do użyźniania gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, detaliczny handel (oferowanie w mediach produktów dla
podmiotów z branży rolniczej i ogrodniczej), doradztwo w zakresie
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organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, konsumenci
(handlowe informacje i porady udzielane konsumentom z zakresu
branży rolnej i ogrodniczej w punktach informacji konsumenckiej),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie w mediach produktów rolnych i ogrodniczych dla celów
sprzedaży detalicznej, targi organizowane w celach handlowych lub
reklamowych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich
(zarobkowe zarządzanie w zakresie), zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
działalnością gospodarczą (usługi doradcze w rolnictwie), 44 nawozy i inne preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie (rozsiewane
z powietrza lub z powierzchni ziemi), ogrodnictwo.

(111) 312161
(220) 2014 06 20
(210) 430264
(151) 2018 09 14
(441) 2014 09 29
(732) MARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) MTX
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części zamienne do samochodów, samochodów ciężarowych, dostawczych, naczepy i przyczepy do samochodów ciężarowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia, podwozia i nadwozia
samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, części
i osprzęt do wymienionych towarów ujęte w klasie 12, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem segmentów hamulcowych.
(111) 312162
(220) 2017 06 16
(210) 472996
(151) 2018 09 13
(441) 2018 01 29
(732) MICHALECKI MACIEJ SHARK KLUB SZTUK WALK, Łódź, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 03.09.02, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenerów osobistych, zajęcia sportowe, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie
edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi
w zakresie instruktażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.
(111) 312163
(220) 2018 02 13
(210) 482312
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) MICHNIAK LESZEK WROCŁAWSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI,
Wrocław, PL.
(540) WGN WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 26.04.08, 29.01.13

Nr 11/2018

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania rynkowe,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], reklama, usługi
agencji importowo-eksportowych, 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
38 udostępnianie forów internetowych online, 41 fotoreportaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych.

(111) 312164
(220) 2018 01 31
(210) 481808
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.
(540) ACIDOLAKCID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz substancje przystosowane do celów medycznych, probiotyki (suplementy), suplementy diety dla ludzi, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku
medycznego.
(111) 312165
(220) 2018 02 01
(210) 481832
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) TOP WINA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, PL.
(540) top wina świata GRZANIEC KOŁOBRZESKI PRODUKT POLSKI
WINO KORZENNE
(540)

Kolor znaku: czerwony, beżowy, czarny, szary
(531) 05.07.10, 09.01.10, 24.03.01, 24.03.14, 20.05.05, 07.01.16,
25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie czerwonego wina (grzane wino) z dodatkiem przypraw korzennych w pojemnikach o poj. od 1l do 5l.
(111) 312166
(220) 2018 02 01
(210) 481835
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) MARMARE
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna,
farby podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby
antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla budownictwa, 19 tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane,
zaprawy klejowo-szpachlowe.
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(111) 312167
(220) 2018 02 01
(210) 481839
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 12
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) American Lager Single Hop Amarilo CRAFT BREWERY GURU
ARTS American Lager
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty
(531) 01.03.06, 01.03.07, 02.01.01, 02.01.04, 06.01.02, 05.01.01, 05.01.08,
05.01.16, 09.07.01, 11.03.01, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 312170
(220) 2018 02 02
(210) 481881
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma START & GO
(540)
(531) 25.01.15, 26.01.02, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18,
25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające,
napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje gazowane, sorbety
w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki
owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nektary warzywne,
koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy
owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(111) 312168
(220) 2018 02 01
(210) 481860
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, SE.
(540) ÅHUS AKVAVIT CARAWAY, FENNEL, ROSEMARY, LEMON &
SEVILLE ORANGE PEEL MADE IN SWEDEN IN THE VILLAGE OF ÅHUS,
AQUAVIT SPICES, HERBS AND TRADITIONAL PURE GRAIN SPIRIT
HAVE BEEN DISTILLED FOR HUNDREDS OF YEARS. TODAY WE MAKE
THIS UNIQUE AQUAVIT IN OUR DISTILLERY BUILT IN 1906. SWEDISH
AQUAVIT ÅHUS DISTILLERY SINCE 1906
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 25.01.15, 27.05.01, 25.12.01, 29.01.13
(510), (511) 33 akwawit.

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, brązowy
(531) 05.07.02, 05.07.06, 05.07.09, 05.07.13, 05.07.18, 07.05.01,
08.03.25, 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, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, przekąski z owoców, przekąski na bazie
warzyw, produkty spożywcze wzbogacone witaminami, minerałami
i proteinami, białko do celów kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony
bogate w składniki odżywcze, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
nie do celów medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren,
batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony
zbożowe, batony z zawartością mleka albuminowego, owsa i ryżu,
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza z ziarna
pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców (granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie
zbóż, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, kasze spożywcze, kasza manna, otręby, płatki
zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli: preparaty zbożowe.

(111) 312169
(220) 2018 02 02
(210) 481880
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) JANOSIK

(111) 312171
(220) 2018 02 02
(210) 481882
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540)
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(540)

Nr 11/2018

(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, czarny, biały, fioletowy, żółty
(531) 04.05.05, 21.01.25, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, 35 reklama, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), kolportaż próbek, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
pokazy towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania
rynkowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, public relations, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, wynajem billboardów (tablic reklamowych), wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zestawienia statystyczne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

Kolor znaku: ciemnozielony, biały, złoty
(531) 02.01.05, 03.07.14, 02.01.09, 02.07.02, 07.01.24, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312174
(220) 2018 02 02
(210) 481894
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY
(540)

(111) 312172
(220) 2018 02 02
(210) 481883
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma MEN
(540)
Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 02.01.05, 02.01.09, 03.07.14, 02.01.11, 07.01.24, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe, mleczno-owocowe, jogurty, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, przekąski z owoców, przekąski na bazie
warzyw, produkty spożywcze wzbogacone witaminami, minerałami
i proteinami, białko do celów kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony
bogate w składniki odżywcze, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
nie do celów medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren,
batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony
zbożowe, batony z zawartością mleka albuminowego, owsa i ryżu,
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza z ziarna
pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców (granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie
zbóż, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, kasze spożywcze, kasza manna, otręby, płatki
zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe.
(111) 312173
(151) 2018 07 10

(220) 2018 02 02
(441) 2018 03 26

(210) 481892

(111) 312175
(220) 2018 02 02
(210) 481895
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) PALACE Jan Klemens
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, ciemnobrązowy
(531) 02.01.05, 07.15.22, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312176
(220) 2018 02 02
(210) 481896
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
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(540) PALACE Jan Klemens
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnozielony, biały
(531) 05.07.02, 02.01.05, 07.15.22, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312177
(220) 2018 02 02
(210) 481898
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) DOMOFIX HOME CARE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty płynne i stałe stosowane w praniu ręcznym
i mechanicznym: płyny, proszki, żele, granulki, tabletki do prania, preparaty wybielające, preparaty zmiękczające i aromatyzujące tkaniny,
środki do płukania tkanin o działaniu antystatycznym, krochmal i inne
preparaty usztywniające tkaniny, farbki do bielizny, odplamiacze
do tkanin, płyny, żele, proszki i tabletki do zmywania naczyń, preparaty stosowane w mechanicznym płukaniu i nabłyszczaniu naczyń,
preparaty do mycia i czyszczenia: toalet i innych urządzeń sanitarnych,
armatury sanitarnej, kuchenek, glazury i terakoty, powierzchni szklanych i ceramicznych, powierzchni z tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych i laminowanych, lodówek, preparaty zapobiegające
osadzaniu się kurzu, preparaty do udrażniania rur kanalizacyjnych,
preparaty do czyszczenia mebli, preparaty do czyszczenia dywanów
i wykładzin, preparaty do nadawania połysku meblom, 6 folie aluminiowe do zawijania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pieczenia, 16 woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, folia do żywności,
torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, papierowe filtry do kawy, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, papier śniadaniowy, papier do wypieków, papier pergaminowy, rękaw do pieczenia, papierowa bielizna
stołowa, papier do pakowania, worki papierowe do odkurzaczy, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, 21 gąbki do celów domowych,
rękawice do prac domowych, ircha do czyszczenia, kubły, kubły
na śmiecie, ścierki, gąbki, urządzenia do czyszczenia naczyń i szorowania garnków, szczotki i przyrządy do czyszczenia podłóg z napędem
ręcznym, miotełki ręczne, przyrządy do mycia okien.
(111) 312178
(220) 2018 02 02
(210) 481908
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) EASYSHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) easyshare
(540)

Kolor znaku: turkusowy, granatowy, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do zamawiania
usług, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, aplikacje mobilne
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do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
przy sobie, 12 pojazdy samochodowe, 36 wynajem powierzchni biurowych, 39 usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi
parkingowe, usługi transportu samochodowego pasażerskiego, towarowego, transport przedmiotów wartościowych, usługi taksówkowe,
usługi przewozu osób i towarów, wynajem rowerów (w tym rowerów
elektrycznych), wynajmowanie pojazdów także wraz z kierowcą, garaży, miejsc parkingowych, powierzchni magazynowych, powierzchni
na salony samochodowe, usługi magazynowania, usługi transportowe
na rzecz osób trzecich, usługi informacji o transporcie, pośrednictwa
w transporcie, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi ośrodków wczasowych,
usługi ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach,
informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe .

(111) 312179
(220) 2018 02 02
(210) 481914
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) BLOK-BUD F. KRAWCZYKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Blok Dobryszyce, PL.
(540) NN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe
metalowe, 19 niemetalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe
niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, papa dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, drewno budowlane, zaprawy
budowlane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 312180
(220) 2018 02 05
(210) 481976
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) BIELIŃSKI KRZYSZTOF DEKAM, Tczew, PL.
(540) DIVIO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet
i w punktach sprzedaży stacjonarnej w związku z produktami kosmetycznymi, produktami perfumeryjnymi, produktami do wizażu,
akcesoriami do makijażu, kosmetycznymi środkami upiększającymi,
kosmetykami do włosów, kosmetykami do paznokci, kosmetykami
do pielęgnacji urody, kosmetykami do makijażu twarzy, preparatami
do demakijażu, przyborami do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi,
przyborami do manicure i pedicure.
(111) 312181
(220) 2018 02 05
(210) 481979
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) GIL ŁUKASZ HANDEL ODZIEŻĄ, Legionowo, PL.
(540) GEMMA ODZIEŻ NA WAGĘ
(540)

Kolor znaku: błękitny, niebieski
(531) 11.07.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
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(111) 312182
(220) 2018 02 06
(210) 482054
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Crumbies
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające miód, ciastka.
(111) 312183
(220) 2018 02 06
(210) 482056
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VEXY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 3 proszek do prania, odplamiacze, wybielacze do tkanin,
krochmal, płyny do prania, płyny do czyszczenia, środki do prania i wybielania oraz inne substancje stosowane w praniu, w tym sól do prania,
żel do prania, płyny do prania, kapsułki do prania, koncentraty do płukania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
(111) 312184
(220) 2018 02 06
(210) 482057
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) my Bath Sense
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 26.07.01,
26.01.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 3 mydło, płyn do kąpieli, 21 gąbki do kąpieli.
(111) 312185
(220) 2018 02 06
(210) 482058
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NASZE RARYTASY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
27.05.24, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18, 26.11.05, 26.11.13, 09.01.10
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(510), (511) 29 wędliny, w tym kiełbasy, parówki, boczek, salami,
szynka, mięso wędzone.

(111) 312186
(220) 2018 02 06
(210) 482059
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) #kukuing
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 02.09.15, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 24.13.09, 24.13.25
(510), (511) 35 gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych
towarów (z wyłączeniem transportu) w celu umożliwiania klientom
wygodnego oglądania i kupowania, dóbr konsumpcyjnych na dużą
skalę, w zakresie zdrowia, higieny, żywienia, odzieży, biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnictwa, majsterkowania, narzędzi, wewnętrznego i zewnętrznego wystroju, wyposażenia i sprzętów domowych,
produktów do pielęgnacji urody i higieny, środków czyszczących,
produktów do pielęgnacji samochodów, artykułów sportowych, gier
i zabawek, artykułów i narzędzi do kuchni i domu, artykułów ze skóry, artykułów papierniczych i artykułów biurowych, elektrycznych
urządzeń domowych, urządzeń biurowych, komputerów, artykułów
elektrycznych, sprzętu hi-fi, odbiorników telewizyjnych, mebli, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, produktów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, pojazdów, materiałów drukowanych, paliw,
usługi handlu detalicznego lub hurtowego, sprzedaży korespondencyjnej, usługi handlu detalicznego lub hurtowego przez Internet lub
przy pomocy jakichkolwiek elektronicznych środków sprzedaży
na odległość w zakresie następujących produktów: środki chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa (z wyłączeniem fungicydów, herbicydów, insektycydów i środków przeciwko pasożytom),
środki do konserwacji kwiatów, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, materiały tekstylne, preparaty chemiczne
do rozjaśniania tekstyliów, nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementów dla roślin, ziemia do upraw, substancje garbarskie, materiały przylepne do celów przemysłowych, kleje (apretura), kleje
do celów przemysłowych, do plakatów, tapety, do skóry, środki
do odklejania, rozpuszczalniki do lakierów, miazga drzewna, nienaświetlone światłoczułe filmy, dodatki chemiczne do paliw silnikowych i olejów, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny hamulcowe, składniki do naprawy dętek, aceton, kwas chlorowodorowy,
woda destylowana, słabo zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, nadtlenek wodoru, farby, farby i lakiery (z wyjątkiem izolujących), powłoki (farby), napełnione tonery do drukarek i fotokopiarek,
preparaty zabezpieczające przed rdzą i preparaty zabezpieczające
drewno, rozcieńczalniki do farb i materiały wiążące do barwników,
lakierów i farb, barwniki, barwniki do obuwia, kit szklarski, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty i produkty
doczyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, woda utleniona, wywabiacze plam, zmiękczacze do tkanin, środki wybielające
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do usuwania farby, szmergiel (papier ścierny), preparaty do usuwania rdzy, roztwory
do szorowania, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, detergenty inne niż te używane w procesach produkcyjnych i te do celów leczniczych, środki do czyszczenia
rur instalacyjnych, woski do polerowania podłóg, wosk do obuwia,
płyny do spryskiwacza szyb, materiały przylepne do celów kosmetycznych, mydła, perfumy, woda toaletowa, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosmetyki,
środki do pielęgnacji włosów, farby do włosów, szampony, środki
do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku
medycznego, preparaty do depilacji, preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do golenia, mydło do golenia, płyny po goleniu,
przybory toaletowe, lakiery do paznokci i środki do usuwania lakieru
do paznokci, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie ozdobne do celów
kosmetycznych, środki do polerowania i czyszczenia protez dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (kosmetyki do opalania), szampony dla
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zwierząt domowych, kadzidła, drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa (łącznie z benzyną do silników), oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy,
dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, świece (oświetlenie)
i knoty do oświetlenia, świece łojowe, świece perfumowane, podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, węgiel, drewno opałowe,
smary do skór, smary do butów, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty higieniczne do użytku medycznego i higieny intymnej, apteczki przenośne pierwszej pomocy, dietetyczne
substancje i napoje, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, lecznicze preparaty odchudzające, medyczne napary,
herbaty ziołowe, preparaty witaminowe preparaty z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwierząt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, artykuły spożywcze i mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
kleje do protez dentystycznych, antyseptyki, środki dezynfekujące
do celów medycznych lub higienicznych inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, środki do leczenia oparzeń słonecznych, wata higroskopijna, podpaski, wkładki do pieluch i majtki higieniczne, tampony
menstruacyjne, wkładki do stanika dla karmiących matek, preparaty
do sterylizacji, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, roztwory
do szkieł kontaktowych, środki do oczyszczania powietrza, produkty
przeciw insektom, insektycydy, środki odstraszające owady, fungicydy, herbicydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, preparaty do mycia zwierząt, budowlane materiały metalowe, rury wodociągowe metalowe, drabiny
metalowe, nawijarki do węży giętkich niemechaniczne [metalowe],
ścianki działowe i ogrodzenia metalowe, kasy pancerne, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, nieelektryczne artykuły
ślusarskie, wyroby metalowe, rury i rurowe przewody z metalu, łańcuchy metalowe, pierścienie z metalu, zawiasy metalowe, ramy
do obrazów, ościeżnice okienne/futryny okienne i drzwi metalowe,
okna i drzwi metalowe, ruszty beleczkowe (paleniska), kraty kominkowe metalowe, klucze, kłódki, metalowe skrzynki na listy, skrzynki
na narzędzia z metalu bez wyposażenia, żyłki do wiązania metalowe,
przewody do anteny, metalowe pudła, skrzynie, kosze, koszyki i pojemniki, folia aluminiowa, wieszaki metalowe na odzież, paliki namiotowe metalowe, kije do mioteł metalowe, metalowe kapsle
do butelek i urządzenia zamykające, metalowe dozowniki ręczników
papierowych zamocowane na stałe, tablice rejestracyjne metalowe,
dzwony i dzwonki, przedmioty artystyczne z metali nieszlachetnych,
obrabiarki, narzędzia ręczne nie obsługiwane ręcznie, napędy i silniki
(z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, sprzęgła, pasy i paski
napędowe (z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), wiertarki ręczne elektryczne, pompy na sprężone powietrze, ostrza (części maszyn), noże, nożyczki i nożyce elektryczne, pistolety elektryczne dozujące klej, pistolety do malowania, gazowe palniki do spawania
i lutownice, kosiarki ogrodowe (maszyny), bębny mechaniczne
do nawijania przewodów giętkich, narzędzia rolnicze, z wyjątkiem
tych uruchamianych ręcznie, pompki napowietrzające do akwariów,
urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności i napojów,
elektryczne maszyny i roboty kuchenne, maszyny do prania i zmywarki, suszarki wirowe, odkurzacze, worki do odkurzaczy, froterki
do parkietów elektryczne, przyrządy do woskowania i polerowania
butów elektryczne, maszyny i elektryczne urządzenia czyszczące,
maszyny do szycia i robienia na drutach, bindownice, narzędzia
i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, noże nieelektryczne, widelce, łyżki, inne niż do połowów i podawania lekarstw, ostrza, nożyczki,
nożyce, piły, śrubokręty, sekatory, sierpaki, narzędzia i urządzenia
ręczne do ogrodnictwa napędzane ręcznie, grabiarki do trawników,
szpadle, kilofy, łopaty, szczypce płaskie, młotki, kosiarki ogrodowe
(przyrządy ręczne), urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia mechaniczne do siekania, krojenia
żywności, otwieracze do puszek nieelektryczne, dziadki do orzechów, brzytwy, żyletki, zestawy do golenia, pilniki i cążki do obcinania paznokci, obcinacze do paznokci, zestawy do manicure i pedicure, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, elektryczne lub nieelektryczne urządzenia
do depilacji, pęsety do depilacji, urządzenia i przyrządy naukowe
(inne niż do celów medycznych), żeglugowe, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorujące (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia),
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji, przekształcania, akumulacji, regulowania lub kontroli elektryczności, materiał
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do przewodów elektrycznych (przewody, kable), przełączniki elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, bezpieczniki,
zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, baterie do oświetlania,
żelazka elektryczne, urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, wzmacniacze, słuchawki na uszy, głośniki,
magnetyczne nośniki do nagrywania, magnetyczne, optyczne dyski
do nagrywania dźwięku, płyty kompaktowe audio i wideo, czytniki
cyfrowych dysków optycznych do wielokrotnego zapisu (czytniki
DVD), kamery wideo, taśmy wideo, maszyny faksymilowe, aparaty
telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki baterii do telefonów,
worki, pokrowce i futerały do telefonów komórkowych i sprzętu telefonicznego, automatyczne sekretarki, odbiorniki telewizyjne, anteny,
aparaty projekcyjne i plansze, lampy błyskowe, filmy naświetlone,
specjalne etui na urządzenia i instrumenty fotograficzne, dyktafony,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki (urządzenia do przetwarzania danych), oprogramowanie komputerowe, dyskietki, modemy, elektroniczne terminarze osobiste, urządzenia
do gier do podłączenia wyłącznie do odbiorników telewizyjnych,
zewnętrznych ekranów i monitorów, kasety z grami wideo, lornetki,
okulary, etui na okulary, karty z układem scalonym (karty inteligentne), karty magnetyczne, karty telefoniczne, kompasy, pasy, kapoki
do pływania, maski kombinezony do nurkowania, urządzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kask zabezpieczające, urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, promieniowaniem
i ogniem, barometry, alkoholomierze, urządzenia do gaszenia ognia,
minutniki, zamki elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, alarmy,
alarmy antywłamaniowe, magnesy, magnesy dekoracyjne, aparatura
i instrumenty medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, inhalatory,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, prezerwatywy, butelki do karmienia dla niemowląt, smoczki do butelek do karmienia,
smoczki, kapturki laktacyjne z gumy lub silikonowe, termometry
do celów medycznych, urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, stężenia, wentylacji, klimatyzacyjne, dezynfekujące, do zaopatrywania w wodę, instalacje
sanitarne, urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
wiatraki elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, wyciągi kuchenne, szafy
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary elektryczne, elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, grill, lodówki turystyczne, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lodówki urządzenia chłodzące, zapalniczki
do gazu, opiekacze pieczywa, elektryczne zaparzacze do kawy, frytkownice elektryczne, urządzenia do przygotowywania lodu, maszynki do lodów, suszarki do włosów, suszarki do prania elektryczne,
ogrzewacze do stóp, oświetleniowe żarówki i lampy elektryczne,
lampy oświetleniowe, reflektory i światła do pojazdów, pojazdy, pojazdy lądowe, powietrzne lub wodne, rowery, wózki transportowe,
przyczepy (pojazdy), samochodowe osłony przeciwsłoneczne, kierunkowskazy do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, wsteczne
lusterka, dętki i kolce do opon, opony pełne do kół pojazdów, zagłówki i pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pompki do rowerów, wózki
dziecięce, hulajnogi, skutery, pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, bagażniki, bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki na narty do użytku na pojazdach, wózki dziecięce spacerowe, przeciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, wózki
na zakupy, taczki, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, ognie sztuczne, petardy, pistolety pneumatyczne (broń), karabiny, strzelby, pokrowce na strzelby, broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, aerozole do osobistej obrony, pasy naramienne do broni,
bandoliery, rakiety sygnalizacyjne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, szkatułki na biżuterię, z metali szlachetnych, etui
na biżuterię, przyrządy zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne, zegarki i bransoletki do zegarków, spinki do mankietów,
szpilki i spinki do krawatów, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], pudełka z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych, instrumenty muzyczne i elementy instrumentów muzycznych, szafy grające, podstawki
do instrumentów muzycznych, kamertony, futerały na instrumenty
muzyczne, papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzony lub
do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub z tworzyw sztucznych, papier w arkuszach
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(artykuły piśmienne), materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle, pudełka z farbami (artykuły szkolne), maszyny do pisania i artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, materiały instruktażowe lub edukacyjne
(z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, koperty, teczki na dokumenty, albumy do wklejania, książki, periodyki, almanachy, broszury,
zeszyty do pisania lub rysowania, kalendarze, litografie, ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, gazety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, dozowniki taśmy przylepnej (artykuły biurowe),
chusteczki papierowe do demakijażu, pieluchomajtki z papieru lub
celulozy, papierowe filtry do kawy, kalkomanie, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, papier toaletowy, stołowa bielizna papierowa, ręczniki, chusteczki do nosa papierowe,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, wykroje do krawiectwa, różance, globusy ziemskie, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika,
uszczelnienia wodoodporne lub izolacyjne, pierścienie wodoszczelne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające
i materiały izolacyjne, giętkie rurki niemetalowe, węże do podlewania, podpórki, uchwyty do kwiatów wykonane z pianki, włókno szklane do izolacji, materiały dźwiękoszczelne, powłoki antyodblaskowe
do szyb, rękawice izolacyjne, izolacyjne lakiery, papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa do połączeń, gumowe torby, pokrowce i worki do pakowania, gumowe pierścienie i korki gumowe, przędze i nici elastyczne lub z tworzyw sztucznych nie do użytku tekstylnego, skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, futra i skóry surowe, kufry, walizki
i małe walizki, parasole przeciwsłoneczne, parasolki, parasole i laski,
bicze i wyroby siodlarskie, torebki damskie, torby plażowe, torby,
worki, walizy i kufry podróżne, kosmetyczni bez wyposażenia, zestawy do kosmetyków, worki i siatki na zakupy, plecaki, torby sportowe
(z wyjątkiem toreb przystosowanych do określonych produktów),
torby na zakupy na kółkach, podróżne pokrowce na odzież, torby
szkolne, portfele, etui na karty kredytowe, dyplomatki, aktówki (wyroby skórzane), etui na klucze (wyroby skórzane), portmonetki, puste
torby na narzędzia, skórzane pudła na kapelusze, nosidła, nosidełka
i chusty do noszenia dzieci, obroże i ubrania dla zwierząt, niemetalowe materiały budowlane, cement, beton, powłoki, gips, kamień, marmur, drewno budowlane, fornir, boazerie, panele drewniane, sklejka,
płyty parkietowe, gips, żwir, cegły, szkło okienne budowlane, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (budownictwo), podłogowe płytki niemetalowe, kominy niemetalowe, okna i drzwi niemetalowe, rolety zewnętrzne
niemetalowe i nietekstylne, baseny kąpielowe, rury wodociągowe
niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, akwaria (konstrukcje), meble, stoiska wystawowe, lustra, ramy (z wyjątkiem budowlanych), dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, rattanu, wikliny, rogów, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, koszyki i kosze niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, budy dla psów i posłania dla zwierząt domowych, słupki
do drapania dla kotów, tablice ogłoszeniowe, stoły z imadłami, ramki
do haftowania, tablice rejestracyjne niemetalowe, znaki wykonane
z drewna lub z tworzyw sztucznych, numery domów niepodświetlane i niemetalowe, wyroby niemetalowe i wyroby z metalu nieelektryczne, niemetalowe zawiasy i kołki, kojce, łóżeczka dziecięce, chodziki dla dzieci, kratownice niemetalowe, deski podłogowe, materiał
pościelowy z wyjątkiem bielizny pościelowej, łóżka, śpiwory kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, podgłówki, wałki, podstawy
łóżek, materace, wieszaki i pokrowce na ubrania, kołki, karnisze i haki
do zasłon, niemetalowe klamki do drzwi, niemetalowe dozowniki
stałe do ręczników, stojaki na butelki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije do mioteł, stojaki na parasole, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucznych
do żywności, słomki do picia napojów, żaluzje wewnętrzne listwowe,
manekiny krawieckie, nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne i pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, materiały do wytwarzania szczotek, pędzli, artykuły czyszczące, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego,
szmatki do czyszczenia, ircha do czyszczenia, przybory kuchenne,
zastawa stołowa szklana, porcelanowa i ceramiczna, komplety garnków kuchennych, pojemniki termoizolacyjne do żywności i napojów,
manierki, chłodziarki przenośne nieelektroniczne, zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, wazony, świeczniki, gasidła do świec,
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piknikowe koszyki z naczyniami, korkociągi, otwieracze do butelek,
metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, wieszaki
na ręczniki [pręty i koła], dozowniki papieru toaletowego, dozowniki
mydła, uchwyty na papier toaletowy, nocniki, suszarki na pranie, klamerki do bielizny, pojemniki na śmieci, deski do prasowania i pokrowce na deski do prasowania, torby izotermiczne, łapki na insekty,
doniczki do kwiatów, osłony na doniczki nie z papieru, kuwety dla
zwierząt domowych, kosze na śmieci, klatki dla zwierząt domowych,
grzebienie dla zwierząt, zraszacze, rękawice ogrodnicze, pędzle
do golenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki,
wykałaczki, przybory kosmetyczne, zestawy toaletowe, rozpylacze
do perfum, wanienki dla niemowląt przenośne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, liny
(nie z kauczuku, nie do rakiet, ani instrumentów muzycznych), sznurki, namioty, plandeki (nie ratunkowe, ani jako pokrycia wózków dziecięcych), żagle, worki i torby do pakowania z tkanin, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały do wyściełania
i wypychania (z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych), sieci rybackie, hamaki, druty niemetalowe do pakowania lub wiązania, nici
i przędza do celów włókienniczych, wełna uprzędzona, nici i przędza
elastyczna lub z tworzyw sztucznych do użytku tekstylnego, tkaniny,
materiały do tapicerki, bielizna pościelowa i domowa, bielizna stołowa nie z papieru, prześcieradła, poszewki, narzuty na łóżka, bielizna
kąpielowa (z wyjątkiem odzieży), tekstylne ręczniczki do twarzy
i ręczniki, pokrycia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, bielizna stołowa nie z papieru, ceraty
(obrusy), tkaniny pościelowe w formie śpiworów, chusteczki tekstylne do zmywania makijażu, moskitiery, bielizna domowa, etykiety
z materiału tekstylnego, rolety tekstylne, chusteczki do nosa materiałów tekstylnych, odzież, paski, rękawiczki (odzież), podwiązki, szelki, nakrycia głowy, obuwie, skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie
z wyjątkiem obuwia ortopedycznego, pantofle, kapcie, kozaki, botki,
wkładki do obuwia, obuwie plażowe, obuwie narciarskie, buty sportowe, czepki, kostiumy kąpielowe i spodenki kąpielowe, odzież sportowa (z wyjątkiem odzieży do nurkowania), maski do spania, artykuły
pasmanteryjne (z wyjątkiem nici i przędzy), pasmanteria, galanteria,
koronki i hafty, wstążki i szamerunek, guziki, haftki, szpilki i igły, zapięcia, kwiaty i owoce sztuczne, szpilki, haczyki i zamki do odzieży,
zapięcia do ubrań, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, nie z metalu szlachetnego, ozdoby do włosów, wstążki do włosów i siatki
do włosów, szpilki do włosów i spinki [wsuwki] do włosów, spinki
[klamerki] do włosów, peruki, wisiorki, zawieszki, zamki błyskawiczne, sznurowadła do obuwia, sprzączki do obuwia, zapięcia do szelek,
klamry do pasków, elastyczne wstążki, falbanki do odzieży (ozdoby
koronkowe), łatki do przyprasowywania dla ozdoby lub naprawy artykułów tekstylnych (artykuły pasmanteryjne), pudełka na przybory
do szycia, dywany i chodniki, chodniczki, maty, linoleum, pokrycia
podłogowe (z wyjątkiem płytek i farb), dekoracje ścienne (nietekstylne), dywaniki samochodowe, maty łazienkowe (dywaniki), maty
gimnastyczne, maty anty poślizgowe, darń sztuczna, gry, zabawki,
hulajnogi (zabawki), śmieszne gadżety, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne gadżety
na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], maski zabawkowe, latawce, karty do gry, artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów do pływania, odzieży, mat i obuwia), wędki
do łowienia, żyłki do wędek, haczyki wędkarskie, sprzęt do ćwiczeń
fizycznych i artykuły gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe,
zabawki dla zwierząt domowych, automaty do gier na monety, gry
i urządzenia do gier inne niż te przystosowane do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrznymi wyświetlaczami lub monitorami, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i warzywa konserwowane, suszone, mrożone
i gotowane, miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki warzywne,
mięso, ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmolada, owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, soja konserwowana spożywcza,
proteiny spożywcze, wywar, bulion, gęste zupy, zupy, soki roślinne
do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana, jogurty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze jadalne, preparaty do wyrobu bulionu, ziemniaczane chipsy, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby
z czekolady, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna,
napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, napary inne niż
do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza do celów
spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza manna, mąka i pre-
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paraty zbożowe, suszone płatki zbóż, chleb, wyroby ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody
spożywcze, miód, melasa, mleczko pszczele spożywcze inne niż
do celów medycznych, anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, keczup, majonez,
przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zioła do celów spożywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody, kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu,
sajgonki, sushi, tabule, tortille, tacos, produkty rolne, ogrodnicze i leśne nie preparowane i nie konserwowane, ziarna (nasiona), darń naturalna, owoce i warzywa świeże, algi do spożycia przez ludzi, grzyby
świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki, ikra rybia, nasiona, cebulki kwiatowe, drzewa, krzewy, rośliny i kwiaty naturalne, choinki, artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty dla wędkarstwa, zwierzęta żywe, piwo, woda mineralna
i gazowca i inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje), syropy do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub
kakao i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania
napojów gazowanych, esencje do sporządzania napojów, preparaty
do sporządzania likierów, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, aperitify, cydr, koktajle na bazie napojów alkoholowych, alkohol poprawiający trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, tytoń,
artykuły dla palaczy, zapałki, zapalniczki dla palaczy, cygarnice i papierośnice, kieszonkowe aparaty do samodzielnego zwijania papierosów, filtry do papierosów, popielniczki, gilotynki do cygar, bibułki
papierosowe, fajki, przybory do czyszczenia fajek, usługi w zakresie
franchisingu, udzielanie licencji i/lub franszyza obejmująca pomoc
handlową w sprzedaży towarów w ramach umów licencyjnych i/lub
umów franszyzy, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich,
różnych towarów tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu tych towarów za pośrednictwem sklepów, poprzez
zamówienia pocztowe, za pośrednictwem Internetu i telewizji, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych,
zwłaszcza w Internecie, dekoracja witryn sklepowych.

(111) 312187
(220) 2018 02 06
(210) 482072
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) WOŹNIAK DAMIAN REGAL-SYSTEM, Chojnice, PL.
(540) # REGAL SYSTEM
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, montaż i demontaż regałów magazynowych oraz
półek magazynowych.
(111) 312188
(220) 2018 02 07
(210) 482102
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) PŁAWECKI ŁUKASZ HALNY, Roztoka-Brzeziny, PL.
(540) HALNY
(540)

(531) 06.01.04, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy, 32 napoje izotoniczne, 41 usługi fitness, edukacyjne, sportowe.
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(111) 312189
(220) 2018 02 05
(210) 482016
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) POWER FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, PL.
(540) Power Factory
(510), (511) 7 elektroniczne układy sterowania do silników, 9 chipy
elektroniczne, aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, czujniki do użytku przy regulacji silników, urządzenia mikrokomputerowe
i układy scalone do tuningu samochodowego, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z elektronicznymi układami sterowania do silników, chipami elektronicznymi, aplikacjami komputerowymi
do sterowania pojazdami, czujnikami do użytku przy regulacji silników,
urządzeniami mikrokomputerowymi i układami scalonymi do tuningu
samochodowego, częściami i akcesoriami samochodowymi, sprzedaż
internetowa w związku z elektronicznymi układami sterowania do silników, chipami elektronicznymi, aplikacjami komputerowymi do sterowania pojazdami, czujnikami do użytku przy regulacji silników,
urządzeniami mikrokomputerowymi i układami scalonymi do tuningu
samochodowego, częściami i akcesoriami samochodowymi, 37 usługi
tuningu pojazdów, regulacja [tuning] pojazdów.
(111) 312190
(220) 2018 02 07
(210) 482106
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) GLOBAL SHOPPER MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) strefa 0.0%
(540)

Kolor znaku: granatowy, srebrny
(531) 24.17.05, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe.
(111) 312191
(220) 2018 02 07
(210) 482126
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) Fyrklövern AB, Malmö, SE.
(540) Polska 100 by Fyrklövern
(510), (511) 8 sztućce, 16 rysunki, odbitki graficzne, 21 szkło [naczynia] i porcelana.
(111) 312192
(220) 2018 02 07
(210) 482133
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) PAPIEROK PIOTR JAN WWP PIOTR PAPIEROK, Warszawa, PL.
(540) ELVELO
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, jasnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież dla kolarzy.
(111) 312193
(220) 2018 02 07
(210) 482135
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 05.03.11, 05.03.13, 18.01.19, 26.01.16, 26.04.04, 29.01.04
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(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także
przez Internet, usługi doradcze w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczone
dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi
internetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informacji handlowych w postaci zestawień porównujących ceny towarów
i usług oferowanych przez różne podmioty w obrocie, w tym również
ceny towarów i usług oferowanych przez Internet, marketing imprez
i wydarzeń, marketing internetowy, marketing dotyczący promocji,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc
w zakresie prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy,
prezentowanie towarów w mediach w celach sprzedaży detalicznej,
promowanie działalności gospodarczej, reklama on line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, usługi w zakresie promocji, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, konkursy przez telefon, losowanie nagród,
organizacja i prowadzenie gali, organizowanie balów, organizowanie
konferencji w biznesie, szkolenia w dziedzinie biznesu.

(111) 312194
(220) 2018 02 07
(210) 482139
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, PL.
(540) ULTRAGRIP
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze
wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne, leki.
(111) 312195
(220) 2018 02 08
(210) 482160
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NITROGRANULOGEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności, preparaty bakteryjne do celów leczniczych.
(111) 312196
(220) 2018 02 08
(210) 482161
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) APRESIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności, preparaty bakteryjne do celów leczniczych.

Nr 11/2018

(111) 312197
(220) 2018 02 08
(210) 482163
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUN RISE
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 312198
(220) 2018 02 08
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) WROCŁAWSKI JANUSZ, Elbląg, PL.
(540) Pasieka Pszczela Rodzina
(540)

(210) 482166

Kolor znaku: jasnożółty, brązowy, ciemnoszary
(531) 03.13.04, 03.13.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód.
(111) 312199
(220) 2018 02 08
(210) 482179
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LOKOMIN
(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, produkty farmaceutyczne zawierające komplet witamin i minerałów, preparaty farmaceutyczne
i dietetyczne pomagające zapobiegać uczuciu dyskomfortu podczas
podróży.
(111) 312200
(220) 2018 01 30
(210) 481760
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) OT LOGISTICS LOGISTYK
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma.
(111) 312201
(220) 2017 06 29
(210) 473530
(151) 2018 07 09
(441) 2017 09 04
(732) BUCZKOWSKI JAROSŁAW SOVIT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE, Warszawa, PL.
(540) sovit naturalny smak żywności
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle spożywczym
(szczególnie w przemyśle mięsnym, mleczarskim, cukierniczym, piekarskim, lodziarskim, owocowo-warzywnym) klasyfikowane w klasie
01, 29 ekstrakty mięsne, ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, ekstrakty do stosowania w przemyśle spożywczym (mleczarskim, lodziarskim, owocowo-warzywnym) klasyfikowane w klasie 29,
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emulgatory spożywcze, zagęstniki spożywcze, substancje wiążące
do przemysłu spożywczego, pektyna do celów spożywczych, białko
do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, preparaty przedłużające
trwałość żywności, stabilizatory żywności, 30 aromaty spożywcze,
przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, skrobia do celów spożywczych, ekstrakty do stosowania w przemyśle spożywczym (w szczególności w przemyśle cukierniczym, piekarskim) klasyfikowane w klasie 30.

(111) 312202
(220) 2018 04 09
(210) 484584
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EURO-TRANS
(540)
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(111) 312204
(220) 2018 05 08
(210) 485744
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) GAWLAK-SOCKA JAN F.H.U. BUKA, Zakopane, PL.
(540) Świst
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi orkiestry, usługi artystów estradowych, pisanie piosenek, produkcja
muzyczna, usługi studia nagrań.
(111) 312205
(220) 2018 02 04
(210) 481930
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa, PL.
(540) botano
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki.

(531) 18.01.08, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z komponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu detalicznego
i hurtowego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związku z maszynami budowlanymi,
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa i konserwacja maszyn,
konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem ładowarek, instalacja części zamiennych
do pojazdów, 39 usługi transportowe w przewozie towarów samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowanie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.
(111) 312203
(220) 2018 04 09
(210) 484585
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EURO-TRANS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 18.01.08, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z komponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu detalicznego
i hurtowego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związku z maszynami budowlanymi,
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa i konserwacja maszyn,
konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem ładowarek, instalacja części zamiennych
do pojazdów, 39 usługi transportowe w przewozie towarów samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowanie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.

(111) 312206
(220) 2018 02 08
(210) 482183
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) DOMENO JERZY STAWOWY SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria
Zabrzydowska, PL.
(540) GILOU
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 18 aktówki, etui [wyroby skórzane],etykiety skórzane,
ćwieki ze skóry, kopertówki, małe damskie torebki bez rączki, małe
portmonetki, obroże dla zwierząt, parasole i parasolki, parasole
ogrodowe, paski do torebek na ramię, plecaki, paski skórzane do bagażu, podręczne torby do samolotu, portfele skórzane, portmonetki,
przywieszki do bagażu, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane
torebki, sznurówki skórzane, teczki i aktówki, teczki ze skóry, torby
i portfele skórzane, torby na obuwie, torby podróżne na buty, torebki, torebki damskie, torby zakupowe, torebki na ramię, torebki wieczorowe, torebki worki, torebki wykonane ze skóry, zestawy podróżne [wyroby ze skóry], 25 balerinki [obuwie], baletki, botki, botki dla
kobiet, buty damskie, buty dla kobiet, buty do kostki, buty dziecięce,
buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty
na wysokim obcasie, buty płócienne, buty skórzane, buty sznurowane, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, cholewki do butów, czubki do butów, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, języki
do butów, kalosze, kapelusze, kamizelki skórzane, komplety koszulek
i spodenek, komplety skórzane, koszule, kurtki skórzane, mokasyny, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, obcasy, obuwie i elementy
składowe obuwia,obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie dla
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów
rekreacyjnych, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie
plażowe, obuwie rekreacyjne, odzież, odzież damska, odzież dziewczęca, odzież skórzana, paski do butów, paski skórzane, paski skórzane [odzież], paski tekstylne, podeszwy butów, podeszwy do obuwia,
podkoszulki, polary, rękawice w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
lub filtra, rękawiczki, rękawiczki bez palców, sandały, sandały damskie, sandały-drewniaki, sandały i buty plażowe, sandały męskie,
skarpetki, skórzane sandały w stylu japońskim, szale, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, usztywniacze do obuwia, wierzchy obuwia,
wkładki do obuwia [do butów i botków], wkładki [obuwie], wkładki
pod piętę, wytłaczane obcasy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych,
35 administrowanie sprzedażą, agencje importowo-eksportowe,
agencje reklamowe, badania rynkowe, badania w zakresie reklamy,
dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów marketingowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych,
handlowe wyceny, gromadzenie danych, informacja marketingowa,
marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing
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imprez i wydarzeń, marketing internetowy, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, ogłoszenia drobne, organizacja targów
handlowych, organizacja wystaw do celów promocyjnych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, publikacja materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy on-line, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi handlu
detalicznego i hurtowego w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie obuwia, zaopatrzenie
osób trzecich.

(111) 312207
(220) 2018 02 08
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) JESKE KATARZYNA KEYO, Chodzież, PL.
(540) SALONIK YOKA
(540)

(210) 482186

Nr 11/2018

(732) NAKIELNY WITOLD WOJCIECH, Kraków, PL.
(540) LODY everybody
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, jasnobrązowy, niebieski, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe jako sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 312211
(220) 2018 02 09
(210) 482195
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) BRZEZICKI & SIESS SPÓŁKA CYWILNA, Składowice, PL.
(540) FIVE O’CLOCK TEA AND COFFEE SHOPS 1990
(540)

(531) 09.03.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny, pielęgnacji i urody dla zwierząt, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i kosmetyczne dla psów,
strzyżenie psów.
(111) 312208
(220) 2018 02 08
(210) 482188
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Gellwe Naturalnie Pyszne
(510), (511) 30 ciasta, ciasteczka, wyroby cukiernicze.
(111) 312209
(220) 2018 02 08
(210) 482190
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) JABŁOŃSKA MAGDALENA SPIRITUS MOVENS, Warszawa, PL.
(540) SPIRITUS MOVENS
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, 42 planowanie projektu, doradztwo projektowe,
usługi projektowania, projektowanie wizualne, projektowanie wzorów, projektowanie form, projektowanie opakowań, projektowanie
graficzne, projektowanie techniczne, projektowanie produktów,
analizy wykonalności projektu, analiza projektu produktu, ocena
projektu produktu, opracowywanie projektów technicznych, usługi
projektów graficznych, planowanie projektów technicznych, projektowanie nowych produktów, badania dotyczące projektowania,
usługi opracowywania projektów technicznych, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania na zamówienie, przygotowywanie badań dotyczących
analizy projektu, doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania, projektowanie szkła i produktów szklanych, usługi w zakresie projektowania marki, usługi projektowania
związane z opakowaniami, usługi technologiczne w zakresie projektowania, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, usługi
w zakresie projektowania produktów, projektowanie i testowanie
nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów
konsumenckich, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich,
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, usługi w zakresie doradztwa technologicznego, doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wzornictwo i opracowywanie produktów.

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 11.03.14, 17.01.09, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane
do kawy i herbaty, słoje do przechowywania kawy i herbaty, pudełka
do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka
kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych,
szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe do herbaty, 30 herbata liściasta i pakowana, również zielona i czerwona, biała, czarna, herbata owocowa, herbata liściasta
z płatkami kwiatów, herbata liściasta z owocami, herbata liściasta
z dodatkiem naturalnego aromatu, kawa ziarnista i mielona aromatyzowana i klasyczna wraz z dodatkami, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, lokalach gastronomicznych, galeriach
handlowych, salonach, sklepach również internetowych z herbatą
liściastą i pakowaną, również zieloną i czerwoną, białą, czarną, herbatą owocową, herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą z owocami, herbatą liściastą z dodatkiem naturalnego aromatu,
kawą ziarnistą i mieloną aromatyzowaną i klasyczną wraz z dodatkami, napojami kawowymi, produktami cukierniczymi i słodyczami,
lodami, napojami bezalkoholowymi oraz akcesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności: naczynia ceramiczne, porcelanowe, szklane i papierowe do podawania kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne,
porcelanowe i szklane do kawy, kafetiery, kawiarki, dzbanki, słoje
do przechowywania kawy i herbaty pudełka do przechowywania
kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty,
filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, siatka kuliste i niekuliste
do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe do herbaty,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i telewizji, promocja sprzedaży, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie, prezentacji, wystaw,
szkoleń i kursów edukacyjnych, zjazdów oraz spotkań przedstawicieli kontrahentów i klientów, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników, imprez okolicznościowych i wydarzeń firmowych, 43 usługi
gastronomiczne świadczone przez kawiarnie, kafeterie, lodziarnie,
bary, restauracje, usługi cateringowe.

(111) 312210
(151) 2018 07 18

(111) 312212
(151) 2018 07 10

(220) 2018 02 07
(441) 2018 04 03

(210) 482227

(220) 2018 02 09
(441) 2018 03 26

(210) 482196
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(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdravson
(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) 312213
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marletto
(540)

(210) 482197

Kolor znaku: złoty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 30 lody, słodycze.
(111) 312214
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ultra
(540)

(210) 482198

dukty do ożywiania kolorów, krochmal, środki zmiękczające do prania,
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, olejki
eteryczne jako zapachy do prania, saszetki do prania.

(111) 312216
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dada Extra Care
(540)

(210) 482203

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały
(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.04,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki, płatki i waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pieluchy dla niemowląt,
pieluchy jednorazowe z papieru i celulozy dla dzieci, 16 podkłady
jednorazowe z papieru do przewijania.
(111) 312217
(220) 2018 02 09
(210) 482211
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 12
(732) TATRA CLUB 2000 HOTEL BELVEDERE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, PL.
(540) HOTEL Belvedere Resort & Spa
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.11.21, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła do prania, płyny do prania,
proszki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania do prania, dodatki do prania, preparaty do czyszczenia na sucho,
kulki do prania z detergentem, kapsułki do prania, żele do prania, produkty do ożywiania kolorów, krochmal, środki zmiękczające do prania,
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, olejki
eteryczne jako zapachy do prania, saszetki do prania.
(111) 312215
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ultra
(540)

4237

(210) 482199

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, fioletowy, różowy, żółty,
zielony, pomarańczowy
(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.11.21, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła do prania, płyny do prania,
proszki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania do prania, dodatki do prania, preparaty do czyszczenia na sucho,
kulki do prania z detergentem, kapsułki do prania, żele do prania, pro-

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, złoty
(531) 03.07.02, 03.07.16, 03.07.24, 01.01.05, 26.01.02, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
(111) 312218
(220) 2018 02 09
(210) 482214
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) KOBIERSKA BEATA QUEST FOOD, Toruń, PL.
(540) QUEST FOOD
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów spożywczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi.
(111) 312219
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) ALLDENTPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Starbond
(510), (511) 6 stopy metali nieszlachetnych.

(210) 482219

(111) 312220
(220) 2018 02 08
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) CATERING 24

(210) 482224

4238
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych,
prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama osób trzecich, dystrybucja i kolportaż broszur reklamowych, 41 organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, zjazdów, konferencji i szkoleń, 43 usługi gastronomiczne: prowadzenie
restauracji, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), wynajmowanie sal na posiedzenia,
bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny i zastawy stołowej.
(111) 312221
(220) 2018 02 09
(210) 482233
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) Prohibicja Vodka
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, wódki, okowity, destylaty.
(111) 312222
(220) 2018 02 09
(210) 482234
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EQUES Hipoteczny FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking,
doradztwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych,
obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami
instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo
inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi .
(111) 312223
(220) 2018 02 09
(210) 482236
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) JANKOWIAK ANNA GRYWIT, Gdańsk, PL.
(540) grywit
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, nagrane programy komputerowe, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, użytkowe programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/
lub kwizów, nagrane programy gier komputerowych, programy gier
komputerowych do pobrania z Internetu, interaktywne programy
gier komputerowych, programy interaktywnych multimedialnych
gier komputerowych, programy komputerowe do przeprowadzania
grywalizacji, programy gier komputerowych do pobierania, programy komputerowe do obsługi gier, gry udostępniane poprzez globalną sieć, programy do gier elektronicznych, programy gier elektronicznych do pobrania, programy komputerowe do gier, programy
interaktywnych gier wideo, 35 doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie rozwojowego prowadzenia

Nr 11/2018

działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, przeprowadzanie testów w celu selekcji personelu, rozwój kampanii promocyjnych
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej
dla przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie
rozwoju pracowników w działalności gospodarczej, zarządzanie kadrą pracowniczą w działalności gospodarczej, zarządzanie projektami biznesowymi, 41 usługi szkoleniowe lub edukacyjne w formie
warsztatów, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania
zespołem, szkolenia w zakresie zarządzania jakością w działalności
gospodarczej, prowadzenie szkoleń w zakresie motywacji pracowników, szkolenia lub warsztaty rozwojowe lub edukacyjne dla dzieci
lub młodzieży, przeprowadzanie programów edukacyjnych i rozwojowych w zakresie rozwoju kompetencji, szkolenie w zakresie
etykiety, trening osobisty, szkolenie związane z karierą zawodową,
mentoring edukacyjny lub rozwojowy, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą
struktury symulacyjnej, szkolenia zakresie budowania wizerunku,
szkolenia w zakresie obsługi programów komputerowych, szkolenia
w zakresie wystąpień publicznych, doradztwo zawodowe, coaching
w zakresie życia zawodowego, coaching w zakresie życia osobistego, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi szkoleniowe, edukacyjne lub rozwojowe przeprowadzane za pomocą gier,
usługi szkoleniowe, edukacyjne lub rozwojowe przeprowadzane
z wykorzystaniem techniki grywalizacji, usługi szkolenia personelu
w działalności gospodarczej przeprowadzane za pomocą gier, usługi
szkolenia personelu w działalności gospodarczej przeprowadzane
z wykorzystaniem techniki grywalizacji, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(111) 312224
(220) 2018 02 10
(210) 482245
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SAŁEK JAKUB GABINET WETERYNARYJNY NAD NOTECIĄ,
Barcin, PL.
(540) TJW
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski
(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 pokarm dla ptaków, karma dla ptaków.
(111) 312225
(220) 2018 02 11
(210) 482253
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SŁUP-OSTRAWSKI PIOTR MEGAVET, Tychy, PL.
(540) STAKE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, karmy dla psów i kotów,
karma dla gryzoni, karma dla drobiu, karma dla ptaków, karmy dla
ryb, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karm i pasz dla zwierząt, karm
dla psów i kotów, karmy dla gryzoni, drobiu, ptaków, ryb.
(111) 312226
(151) 2018 07 23

(220) 2018 02 12
(441) 2018 04 03

(210) 482265
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(732) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Fulinowo
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 312227
(220) 2018 02 12
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Fulinowo
(540)

(210) 482266

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 312228
(220) 2018 02 12
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 12
(732) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) everchek
(540)

(210) 482271

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.
(111) 312229
(220) 2018 02 12
(210) 482273
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 12
(732) NIZIOŁEK DAMIAN ADN INSTALACJE, Kraków, PL.
(540) ADN INSTALACJE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.09, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, audyt energetyczny.
(111) 312230
(151) 2018 06 29

(220) 2018 02 12
(441) 2018 03 12

(210) 482277

4239

(732) NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) NEUCA Zdrowe Innowacje
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
zioła i herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, 9 programy komputerowe, urządzenia i przyrządy
pomiarowe oraz kontrolne dla celów medycznych i farmaceutycznych, takie jak wagi laboratoryjne, unguatory, higrometry, 10 ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, środków
leczniczych i toaletowych, instrumentów i artykułów medycznych,
handel hurtowy i detaliczny artykułami konsumpcyjnymi, marketing, badanie rynku, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi handlowe obejmujące doradztwo w zakresie wyposażenia aptek i szpitali
w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz
kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, 41 seminaria, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny farmacji, medycyny
i zagadnień finansowych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania, usługi prawne, 44 kliniki
prywatne [lecznice], szpitale.
(111) 312231
(220) 2018 02 12
(210) 482279
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) BILLEWICZ GRAŻYNA PRYWATNE CENTRUM TERAPII MOWY
GADUŁA, Kraków, PL.
(540) GADUŁA
(510), (511) 44 badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, fizjoterapia, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna,
porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, terapia mowy,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych
dzieci, usługi diagnozy psychologicznej, usługi psychologów, usługi
psychoterapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie
terapii mowy, usługi w zakresie terapii zajęciowej.
(111) 312232
(220) 2018 02 12
(210) 482280
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRAINAXON
(510), (511) 5 antybiotyki, środki chemiczne antykoncepcyjne, 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, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
środki przeciwgorączkowe, 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 mikroelementów dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki
nasenne, nerwy [środki na uspokojenie], 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 do celów medycznych lub weterynaryjnych,
przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych, samoprzylepne plastry, prepa-
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raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
przeciw słonecznym oparzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne
preparaty dla], środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki
uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa
przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(111) 312233
(220) 2018 02 12
(210) 482282
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ARTESEPT SENSITIVE
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki 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, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
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, mikroelementy [preparaty] dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, nerwy [środki na uspokojenie], 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 do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy
przylepne do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
przeciw oparzeniom słonecznym, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne preparaty], środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki
uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa
przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.
(111) 312234
(220) 2018 02 12
(210) 482283
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROSILImed
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki 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, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
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, mikroelementy [preparaty] dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, ner-
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wy [środki na uspokojenie], 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 do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy
przylepne do celów medycznych, plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
przeciw oparzeniom słonecznym, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe [chemiczne preparaty], środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki
uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa
przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(111) 312235
(220) 2018 02 12
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SILESIAADDICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SW MODEST SOUTH We ar
(540)

(210) 482292

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
(111) 312236
(220) 2018 02 12
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) SADOWSKI TOMASZ TOMSAD, Gdynia, PL.
(540) TS TOMSAD
(540)

(210) 482296

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i akcesoria elektroniczne kontrolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne i sterujące, programatory elektroniczne, mierniki cyfrowe, oscyloskopy cyfrowe, części i podzespoły
elektroniczne, przekaźniki elektryczne i elektroniczne, adaptery
elektroniczne, analizatory logiczne, oprogramowanie do urządzeń
elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych i sterujących, piloty elektroniczne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń
przenośnych, 41 usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie działania i obsługi urządzeń i akcesoriów elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych i sterujących
i ich oprogramowania, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie działania i obsługi programatorów elektronicznych
i ich oprogramowania, 42 programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych,
programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania.
(111) 312237
(151) 2018 07 23

(220) 2018 02 12
(441) 2018 04 03

(210) 482298
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(732) FUNDACJA WIEWIÓRKI JULII, Warszawa, PL.
(540) julii fundacja wiewiórki
(540)

(540) Król Plaza SPA & WELLNESS
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 03.05.03, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki książek cyfrowych, dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, hologramy, kasety wideo, magnetyczne nośniki danych,
naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania
sportu, pamięci zewnętrzne USB, płyty kompaktowe [audio-wideo],
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane znaki, świecące, 16 afisze, plakaty afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
[artykuły biurowe], albumy do wklejania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety
z papieru lub kartonu, fotografie [wydrukowane], gazety, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, kasetki na papeterię
[artykuły biurowe], katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne],
książki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], papierowe nakrycia [obrusy], stołowe papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod
szklanki, periodyki [czasopisma], podkładki do pisania z klipsem,
podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki],
podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty
z papieru, zakładki do książek, zakładki do stron, zestawy rysunkowe
[komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, 25 apaszki
[chustki], bandany na szyję, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kapelusze papierowe
[odzież], kurtki [odzież], nakrycia głowy, odzież gotowa, odzież papierowa, opaski na głowę, stroje na maskaradę, 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

Kolor znaku: beżowy, czarny
(531) 27.05.01, 01.01.05, 29.01.12, 24.09.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, centra rozrywki, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, pływalnie [baseny], prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów kąpielowych, wynajem basenów pływackich,
kluby plażowe i basenowe, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness,
usługi fitness klubów, nauka aerial fitness, sport i fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie
w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych,
udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi
agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania,
usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi biur podróży
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur zakwaterowania,
usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
kwater wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania
[time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie
ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców
nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tu-

(111) 312238
(220) 2018 02 12
(210) 482302
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) KRÓL RYSZARD PPH USŁUG TURYSTYCZNYCH RÓŻA
WIATRÓW, Sławno, PL.
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reckie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, stylizacja, układanie włosów, udostępnianie instalacji termalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie wanien do gorących
kąpieli, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej, udzielanie informacji na temat
łaźni publicznych, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich,
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, ścinanie
włosów, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi,
usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia włosów, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, 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 manicure i pedicure, usługi łaźni, usługi solariów, usługi
sauny na podczerwień, usługi saun, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla służb
wojskowych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu
opalania natryskowego, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn,
usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi podkręcania rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pedicure, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania
natryskowego, usługi odsysania tłuszczu, usługi nitkowania brwi,
usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi woskowania ciała w celu
usuwania włosów u ludzi, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi
wizażystów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie
udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi
trwałej ondulacji włosów, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi
terapii mikroigłowej, usługi tatuażu brwi, usługi spa, usługi solariów
i salonów oferujących zabiegi brązujące, zapewnianie przenośnych
toalet na imprezy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla
ludzi, zabiegi depilacyjne, wypożyczanie urządzeń do ręczników
na rolce, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych, wypożyczanie maszyn
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wynajem toalet
przenośnych, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wynajem pryszniców, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usuwanie cellulitu z ciała, usługi medyczne, usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, aromaterapia, badanie sprawności
fizycznej, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące opieki
nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie
biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hipnoterapia, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
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nadzór nad programami redukcji wagi, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, masaż tkanek głębokich, masaż tajski, masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny
shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, masaż, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, poradnictwo
żywieniowe, planowanie programów odchudzających, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, tradycyjny masaż japoński, refleksologia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi informacyjne
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi drenażu limfatycznego, usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dietetyków, usługi barów tlenowych, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi świadczone
przez dietetyków, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie akupunktury, usługi terapeutyczne,
usługi refleksologiczne, usługi mikrodermabrazji, usługi masażu
stóp, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik zdrowia, ziołolecznictwo, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie Reiki.

(111) 312239
(220) 2018 02 13
(210) 482305
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SUPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KURIER OSTROWSKI
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 07.01.01, 07.01.24, 09.01.10,
29.01.14
(510), (511) 16 gazety, foldery, katalogi, czasopisma, książki, kalendarze, 35 usługi organizowania, prowadzenia kampanii reklamowej,
41 organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych.
(111) 312240
(220) 2018 02 13
(210) 482329
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) M&T OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) termodrewno
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, czarny, biały
(531) 05.01.20, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 312241
(151) 2018 07 18

(220) 2018 02 13
(441) 2018 04 03

(210) 482337
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(732) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) NOSZAK
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 312242
(220) 2018 02 13
(210) 482335
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO,
Warszawa, PL.
(540) Mt 5,14 Muzeum
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 16 książki religijne, publikacje reklamowe, ulotki
reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, książki informacyjne,
czasopisma, periodyki, książki dla dzieci, 35 usługi reklamowe, 40 reprodukcja dzieł muzealnych, 41 wystawy muzealne, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, pokazy,
wystawy, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia edukacyjne, szkolenia religijne, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju
religijnego, publikacje multimedialne, prowadzenie muzeów, usługi
kustoszy muzeów, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, usługi w zakresie kultury.
(111) 312243
(220) 2018 02 14
(210) 482345
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Lubella. Najlepsze ze zboża.
(510), (511) 29 paluszki serowe, chipsy jako chipsy owocowe, warzywne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, jogurty pitne,
jogurty kremowe, jogurty smakowe, desery jogurtowe, napoje z jogurtu, napoje na bazie jogurtu, jogurty o smaku owocowym, napoje
z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, napoje
mleczne aromatyzowane, mleczne produkty, napoje mleczne, napoje mleczne ze zbożami, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, głęboko mrożone dania warzywne, mrożone warzywa i owoce, gotowe dania warzywne, 30 mąka i preparaty zbożowe
i sojowe, płatki śniadaniowe, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne,
płatki owsiane, płatki pszenne, płatki żytnie, płatki zbożowe, płatki
zbożowe pełnoziarniste, płatki śniadaniowe zawierające błonnik,
płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce, muesli, przekąski zbożowe, preparaty zbożowe, produkty
na bazie zboża, przekąski wykonane z mąki zbożowej, mąka, wyroby
zbożowe ekstrudowane, produkty z mąki mielonej, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze, kluski, makarony,
makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, makaron spożywczy, wyroby cukiernicze i słodycze, czekoladowe wyroby cukiernicze, zbożowe artykuły śniadaniowe, chleb, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy
[przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy
i preparaty do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie i płynne,
paluszki, chipsy jako chipsy kukurydziane, zbożowe, chipsy ryżowe,
jogurt mrożony [lody spożywcze], lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
z mrożonego jogurtu, napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, makarony głęboko mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, danie gotowe
zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, mrożone posiłki
składające się głównie z makaronu.
(111) 312244
(220) 2018 02 14
(210) 482346
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) PIOTROWSKA AGNIESZKA DOBRANOCKA, Warszawa, PL.
(540) dobranocka
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi związane ze wszystkimi formami edukacji, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, nauczanie drogą elektroniczną, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, przedszkola, doradztwo
zawodowe, informacje o edukacji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym.
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(111) 312245
(220) 2018 02 14
(210) 482347
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MARALI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 świeczniki, figurki porcelanowe.
(111) 312246
(220) 2018 02 14
(210) 482348
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER TYDZIEŃ KRASNOSTAWSKI
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
zewnętrzna, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 312247
(220) 2018 02 14
(210) 482349
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PALIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 noże kuchenne.
(111) 312248
(220) 2018 02 14
(210) 482350
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PODLASIAK
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
zewnętrzna, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 312249
(220) 2018 02 14
(210) 482359
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RR SECURITY
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
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(510), (511) 39 usługi transportowe, w szczególności transport i/
lub konwojowanie osób i/lub mienia i/lub przedmiotów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie towarów, 45 usługi w zakresie
ochrony osób i mienia, usługi agencji detektywistycznej, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa lub systemów bezpieczeństwa, w tym
w szczególności: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji
systemu ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu
obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, usługi ochrony cywilnej, eskorta, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakresie monitorowania obiektów,
usługi agencji ochrony nocnej, dozorowanie mienia przy pomocy
systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, ochrona imprez prywatnych i/lub publicznych, monitoring
pojazdów-ochrona samochodów przed kradzieżą a w tym usługi
monitoringu mobilnego za pośrednictwem GPS, usługi związane
z ochroną transportów i/lub konwojów.

(111) 312250
(220) 2008 02 19 K
(151) 2018 07 12
(441) 2018 02 26
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, DE.
(540)
(540)

(210) 473719

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, pomarańczowy, żółty
(531) 02.01.16, 02.01.23, 26.01.04, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 312251
(220) 2018 02 14
(210) 482360
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RR SECURITY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 24.01.03, 24.01.15,
24.01.18, 24.17.08, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 39 usługi transportowe, w szczególności transport i/lub
konwojowanie osób i/lub mienia i/lub przedmiotów wartościowych
i/lub pieniędzy, dostarczanie towarów, 45 usługi w zakresie ochrony
osób i mienia, usługi agencji detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa lub systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególności: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji systemu
ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów,
monitoringu obiektów ruchomych, usługi ochrony cywilnej, eskorta,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, nadzór
nocny, usługi w zakresie monitorowania obiektów, usługi agencji
ochrony nocnej, dozorowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, ochrona
imprez prywatnych i/lub publicznych, monitoring pojazdów-ochrona samochodów przed kradzieżą a w tym usługi monitoringu mobilnego za pośrednictwa GPS, usługi związane z ochroną transportów
i/lub konwojów.
(111) 312252
(220) 2018 02 14
(210) 482370
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Buk, PL.
(540) Quantumlive

Nr 11/2018

(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, analizatory składu ciała, analizatory diagnostyczne do celów
medycznych, aparatura do obrazowania wykorzystująca rezonans
magnetyczny do użytku medycznego, aparatura do wzmacniania
ciała (terapeutyczna), aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
aparatura do analizy substancji (do celów medycznych), aparatura
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku
medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku
medycznego, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do masażu (do celów medycznych), urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i instrumenty do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, urządzenie do leczenia magnetycznego
do użytku medycznego, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń medycznych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów reklamowych,
pokazy towarów do celów promocyjnych, usługi handlu detalicznego w związku z urządzeniami do magnetoterapii, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 badania medyczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, fizjoterapia,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badanie
osób, poradnictwo medyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, wynajem urządzeń medycznych, usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi medycyny alternatywnej,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi fizjoterapii, usługi doradcze dotyczące aparatury
i przyrządów (medycznych), usługi doradcze w zakresie przyrządów
medycznych.

(111) 312253
(220) 2018 02 14
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) SURDEJ LUCJAN, Kraków, PL.
(540) MŁODZI DUCHEM 50+
(540)

(210) 482375

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały, żółty
(531) 02.01.30, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.21,
27.05.05, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kultura fizyczna a mianowicie utrwalanie zachowań
zdrowego stylu życia przebiegających w/g przyjętych w społecznym
środowisku Młodzi Duchem 50 Plus reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, poprawę postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny wydłużając sprawność funkcjonalną.
(111) 312254
(220) 2018 02 14
(210) 482385
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Kuracja Młodości
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
balsamy do ust.
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(111) 312255
(220) 2018 02 14
(210) 482393
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) GANCAREK ADAM, Jamna, PL.
(540) Chatka Włóczykija
(510), (511) 43 hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
turystyczne, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
hostele (schroniska), informacja na temat hoteli, motele, oferowanie
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, agroturystyka, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pokoje gościnne,
pola namiotowe, biwakowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji
życiowej, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
hotelowe usługi kateringowe, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
porady dotyczące przepisów kulinarnych, restauracje dla turystów,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne,
mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi kateringowe, usługi gastronomiczne w obiektach turystycznych, restauracje,
zajazdy, karczmy, jadłodajnie, punkty małej gastronomii.
(111) 312256
(220) 2018 02 15
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) PEKE MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

4245

powanie na rzecz osób trzecich towarów spożywczych i przemysłowych powszechnego użytku, zwłaszcza: gier i zabawek, przyrządów
gimnastycznych i sportowych, śmiesznych rzeczy (artap), przyrządów
na place zabaw, odzieży, nakryć głowy, plecaków i toreb, breloczków,
przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego, kubków, naczyń, pojemników oraz talerzyków papierowych
i jednorazowego użytku, artykułów piśmiennych oraz papierniczych,
fotografii, kolorowanek, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, farb,
klejów, piórników, kartek pocztowych, materiałów do modelowania,
naklejek, przyborów do pisania, stempli, sprzętu biurowego, znaczków pozwalające nabywcy oglądać i kupować te towary w sprzedaży
bezpośredniej i wysyłkowej za pośrednictwem systemu telezakupów
i Internetu, w sprzedaży hurtowej i detalicznej, 41 usługi związane
z organizacją i prowadzeniem placów zabaw dla dzieci, parków rozrywki i zabawy, usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków
naukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, konkursy budowy klocków, usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, kursów, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych,
organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów
sportowych, organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach,
organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, gimnastyka (instruktaż),
działalność rozrywkowa, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), działalność edukacyjna, działalność rekreacyjna, publikowanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, usługi związane
z organizacją wypoczynku.

(111) 312257
(220) 2018 02 15
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) PEKE MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KLOCKOWNIA
(540)

(210) 482406

(210) 482403

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, żółty, czarny, biały
(531) 04.05.02, 26.04.04, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, broszury,
chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty pocztowe, materiały do modelowania, naklejki, przybory
do pisania, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 28 gry, zabawki, gry i zabawki edukacyjne, zręcznościowe, interaktywne, towarzyskie, zabawki pluszowe, klocki, gry polegające na konstrukcji, mini place zabaw,
zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane i plastikowe, huśtawki, trampoliny, przyrządy gimnastyczne i sportowe, przyrządy na place zabaw,
papierowe czapeczki na przyjęcia, konfetti, konie na biegunach,
śmieszne rzeczy (atrapy), przeskalowane modele pojazdów, 35 zgru-

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, broszury,
chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty pocztowe, materiały do modelowania, naklejki, przybory
do pisania, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 28 gry, zabawki, gry i zabawki edukacyjne, zręcznościowe, interaktywne, towarzyskie, zabawki pluszowe, klocki, gry polegające na konstrukcji, mini place zabaw,
zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane i plastikowe, huśtawki, trampoliny, przyrządy gimnastyczne i sportowe, przyrządy na place zabaw,
papierowe czapeczki na przyjęcia, konfetti, konie na biegunach,
śmieszne rzeczy (atrapy), przeskalowane modele pojazdów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów spożywczych i przemysłowych powszechnego użytku, zwłaszcza: gier i zabawek, przyrządów
gimnastycznych i sportowych, śmiesznych rzeczy (artap), przyrządów
na place zabaw, odzieży, nakryć głowy, plecaków i toreb, breloczków,
przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego, kubków, naczyń, pojemników oraz talerzyków papierowych
i jednorazowego użytku, artykułów piśmiennych oraz papierniczych,
fotografii, kolorowanek, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, farb,
klejów, piórników, kartek pocztowych, materiałów do modelowania,
naklejek, przyborów do pisania, stempli, sprzętu biurowego, znaczków, pozwalające nabywcy oglądać i kupować te towary w sprzedaży
bezpośredniej i wysyłkowej za pośrednictwem systemu telezakupów
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i Internetu, w sprzedaży hurtowej i detalicznej, 41 usługi związane
z organizacją i prowadzeniem placów zabaw dla dzieci, parków rozrywki i zabawy, usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków
naukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, konkursy budowy klocków, usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, kursów, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych,
organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów
sportowych, organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach,
organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, gimnastyka (instruktaż),
działalność rozrywkowa, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), działalność edukacyjna, działalność rekreacyjna, publikowanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, usługi związane
z organizacją wypoczynku.

(111) 312258
(220) 2018 02 15
(210) 482409
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) WIERZBICKI SŁAWOMIR, Białystok, PL.
(540) W SŁAWOMIR WIERZBICKI DOM POGRZEBOWY
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary
(531) 05.13.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi krajowego i międzynarodowego transportu:
zwłok, uczestników ceremonii pogrzebowych, trumien, wieńców,
wiązanek, dekoracji kwiatowych, składowanie i pakowanie trumien,
wieńców, wiązanek, dekoracji kwiatowych, innych artykułów pogrzebowych, 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie domu pogrzebowego, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi kremacyjne,
balsamowanie zwłok, ekshumacje.
(111) 312259
(220) 2018 02 15
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) DUMAŃSKI PAWEŁ PAGARD, Zamość, PL.
(540) sotka
(540)

(210) 482417

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu.
(111) 312260
(220) 2018 02 15
(210) 482421
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTOSSIN
(510), (511) 5 tabletki do ssania z ektoiną dla celów medycznych.
(111) 312261
(220) 2018 02 15
(210) 482422
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) KOŁODZIEJCZYK KAZIMIERZ KABAKO GRUPPE, Opole
Lubelskie, PL.
(540) Cud Malina

Nr 11/2018

(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mrożone owoce, mrożone warzywa, przeciery z owoców i warzyw, liofilizowane owoce i warzywa, suszone owoce, suszone warzywa, 31 owoce świeże, jagody.
(111) 312262
(220) 2018 02 15
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) 1sztuka wsamraz naraz
(540)

(210) 482423

(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 przekąski na bazie warzyw, kiszone i konserwowane
warzywa.
(111) 312263
(220) 2018 02 15
(210) 482424
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) PFLEGE MIT HERZEN 24 BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) Pflege Mit Herzen
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 dotrzymywanie towarzystwa (opieka osobista).
(111) 312264
(220) 2018 02 15
(210) 482425
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) VEGE BOND
(510), (511) 29 przekąski owocowe, przekąski na bazie warzyw, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), kiszone i konserwowane warzywa.
(111) 312265
(220) 2018 02 16
(210) 482434
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suwałki, PL.
(540) THERMLIGHT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 artykuły budowlane metalowe, konstrukcje metalowe, okna metalowe i dachowe, 19 artykuły budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe budowlane, niemetalowe okna, okna
skrzynkowe, okna witrażowe, okna dachowe, niemetalowe elementy
budowlane.
(111) 312266
(151) 2018 07 10

(220) 2018 02 16
(441) 2018 03 26

(210) 482441
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(732) KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Gliwice, PL.
(540) AutoGP sklep i serwis
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akumulatorami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w motoryzacji, usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
powietrza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z klimatyzacją
w samochodach, usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynami
hamulcowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z woskami
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami narzędziowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z klimatyzacją w samochodach, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akumulatorami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w motoryzacji, usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami powietrza,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami hamulcowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z woskami samochodowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze skrzynkami narzędziowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, 37 czyszczenie i mycie
samochodów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacja
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instalowanie wyposażenia samochodowego, konserwacja i naprawa pojazdów, malowanie samochodów, naprawa karoserii samochodowych,
naprawa układów hamulcowych do pojazdów, naprawa układów
zawieszenia do pojazdów, odświeżanie lakieru samochodu, przegląd
samochodów, regeneracja silników pojazdów, smarowanie samochodów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi pomocy w przypadku awarii samochodu
[naprawa], usługi stacji obsługi samochodów, usługi wymiany oleju
samochodowego, usługi wymiany szyb samochodowych, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa opon
do pojazdów.
(111) 312267
(220) 2018 02 16
(210) 482450
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) CONPERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno, PL.
(540) CONPERIO L4
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnozielony
(531) 16.03.17, 27.05.05, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprawdzania zwolnień lekarskich,
audyt absencji chorobowej.
(111) 312268
(220) 2018 02 16
(210) 482451
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M. MALENGOWSKA K.
MALENGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz, PL.
(540) FLEKSOGRAF studio prepress

4247

(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 03.09.01, 03.09.13, 03.09.24, 26.01.01, 26.04.06, 26.04.10,
26.04.12, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 matryce do druku fleksograficznego, matryce fotopolimerowe do druku fleksograficznego, matryce elastomerowe
do druku fleksograficznego, klisze do druku fleksograficznego, tuleje do druku fleksograficznego, 40 usługi produkcji matryc do druku
fleksograficznego, usługi produkcji klisz do druku fleksograficznego,
usługi produkcji tulei do druku fleksograficznego, drukowanie, usługi druku fleksograficznego, doradztwo w zakresie druku fleksograficznego, 42 projektowanie opakowań, projektowanie materiałów
drukowanych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, doradztwo
w zakresie projektowania opakowań, projektowania materiałów drukowanych i grafiki komputerowej, doradztwo techniczne, w szczególności w zakresie farb do druku fleksograficznego, matryc, klisz
do druku fleksograficznego, urządzeń do druku fleksograficznego.
(111) 312269
(220) 2018 02 16
(210) 482452
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ożarów Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 29.01.13, 01.15.11, 26.11.03, 01.07.06
(510), (511) 30 lód, kostki lodu, bloki lodu.
(111) 312270
(220) 2018 02 16
(210) 482454
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ożarów Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 01.15.11, 26.11.03, 26.11.25, 01.03.10, 29.01.13
(510), (511) 30 lód, kostki lodu, bloki lodu.
(111) 312271
(220) 2018 02 20
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) NIKOL-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) jeans aid.com
(540)

(210) 482574

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.11
(510), (511) 37 czyszczenie odzieży, renowacja odzieży, 40 barwienie
tkanin, dekatyzowanie, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.
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(111) 312272
(220) 2018 02 20
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) NIKOL-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) jeans aid.com
(540)
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(210) 482575

(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 37 czyszczenie odzieży, renowacja odzieży, 40 barwienie
tkanin, dekatyzowanie, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.
(111) 312273
(220) 2018 02 20
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) KAŁUŻA MARIUSZ F.H., Stojkowo, PL.
(540) Pamiątkowo
(540)

(210) 482585

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.12, 09.01.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pamiątek, w tym
pamiątek spersonalizowanych, zabawek, artykułów plażowych
w postaci parasoli, wiatrochronów, namiotów, materacy do korzystania na wodzie, biżuterii z bursztynu pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz za pomocy Internetu.
(111) 312274
(220) 2018 02 21
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) Poundland Limited, Willenhall, GB.
(540) Dealz Dobre marki. Super ceny. Zawsze!
(540)

(210) 482623

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie promocji, prowadzenie
i nadzorowanie promocji handlowych i programów lojalnościowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą preparatów do wybielania,
preparatów do czyszczenia i/lub polerowania i/lub szorowania i/lub
ściernych, preparatów do prania, detergentów, mydeł, preparatów
do sterylizacji butelek do karmienia dzieci, środków perfumeryjnych,
olejków eterycznych, olejków zapachowych, mieszanin zapachowych
potpourri, kadzideł, kadzidełek na patyczkach, saszetek zapachowych, uchwytów do kadzidełek na patyczkach, kadzielnic domowych, rozpylaczy zapachowych, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą płynów do włosów,
chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt, szamponów dla niemowląt, odzywek do włosów dla dzieci, płynów do kąpieli w pianie dla niemowląt, oliwek dla niemowląt, pudru dla niemowląt, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą środków do czyszczenia zębów, środków do czyszczenia toalet,
środków dezynfekcyjnych do toalet, preparatów do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparatów
do usuwania rdzy, preparatów do wywabiania plam, preparatów odtłuszczających, środków myjących, środków zmiękczających do tkanin, preparatów do odbarwiania, preparatów do ożywiania barw, pre-
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paratów do wybielania, wody perfumowanej do prasowania,
ściereczek impregnowanych środkami do czyszczenia i/lub środkami
odkażającymi, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
związane z reklamą i sprzedażą przyborów toaletowych, zestawów
kosmetyków, płynów do kąpieli w pianie, żeli pod prysznic, preparatów kosmetycznych do kąpieli i prysznicowych, pomadek do ust, balsamów do ust, preparatów nawilżających, chłodzących masek
na oczy, maseczek do twarzy, preparatów do depilacji, dezodorantów, dezodorantów antyperspiracyjnych, sztucznych paznokci, klejów do sztucznych paznokci, preparatów do pielęgnacji paznokci,
produktów do regeneracji paznokci, lakierów do paznokci, zmywaczy
do paznokci, naklejanych ozdób do paznokci, szablonów do paznokci, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane
z reklamą i sprzedażą szamponów, odżywek do włosów, olejków
do odżywiania włosów, żeli do włosów, wosków do włosów, lakierów
do włosów, preparatów do koloryzacji włosów, preparatów do rozjaśniania włosów, usługi handlu detalicznego, usług, sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą rzęs sztucznych, waty do celów
kosmetycznych, płatków kosmetycznych, wacików, chusteczek
do twarzy, preparatów do demakijażu, produktów do pielęgnacji
jamy ustnej, płynów do płukania ust i odświeżaczy oddechu, środków
wybielających do zębów, środków do polerowania zębów, preparatów wybielających do zębów, środków kosmetycznych do usuwania
przebarwień, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
związane z reklamą i sprzedażą świec, knotów, świec (perfumowanych), świec do aromaterapii, oświetlenia bożonarodzeniowego
[świec], świec w puszkach, świec w szklanych słoikach, świeczek
do podgrzewaczy, świec pływających, świeczników, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą preparatów farmaceutycznych, preparatów higienicznych
do celów medycznych, dietetycznych substancji żywieniowych
do celów medycznych, preparatów do sterylizacji butelek do karmienia dzieci, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla niemowląt
i dzieci, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej
on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą plastrów, materiałów opatrunkowych, pieluszek dla niemowląt, pielucho-majtek dla dzieci, talku, leków wydawanych bez recepty, pieluch, majtek i wkładek stosowanych
w nietrzymaniu moczu, tamponów, preparatów do niszczenia robactwa, fungicydów, preparatów chwastobójczych, intymnych preparatów nawilżających, zestawów testów owulacyjnych, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą folii metalowych do gotowania, folii metalowych do zawijania
i pakowania, pojemników z folii aluminiowej, wyrobów skórzanych,
skóry i imitacji skóry oraz wyrobów z tych materiałów, usługi handlu
detalicznego, usług sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą
drobnych wyrobów metalowych, metali nieszlachetnych i ich stopów, zapięć z metali nieszlachetnych, łączników rozporowych z metalu, metalowych kołków do ścian, kotew, śrub, nakrętek, gwoździ i nitów, rur i rurek metalowych, półek, stojaków, kredensów, zamków
i kłódek, skrzynek narzędziowych, rączek/uchwytów narzędzi, klamer
do elektronarzędzi, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą kabli nieelektrycznych i drutów
z metali nieszlachetnych, narzędzi i przyrządów (ręcznie sterowanych), noży, nożyczek, skrobaczek do czyszczenia dna łodzi, szczotek
drucianych, młotków, śrubokrętów, wymiennych ostrza wkrętaka
i nasadek do wkrętów, szczypców płaskich, cęgów do cięcia drutu,
szczypców, kleszczy, kluczy imbusowych [sześciokątnych], kluczy [narzędzi], kluczy maszynowych nastawnych, łyżek do opon, obcinaków
do kabli, urządzeń do zdejmowania izolacji z przewodów i przecinaczy, narzędzi skrawających, przyrządów do ostrzenia noży, usługi
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą pił, pilników, obcinaków do rur, skrobaków, maszyn
do zszywania, szpadli, kielni, wierteł, szlifierek, strugarek, śrubokrętów, nożyc, obcinaczy. imadeł, narzędzi do zdzierania powłok, wałków do brzegów tapet, nożyków do zdzierania powłok, narzędzi
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do zdejmowania powłok, szpachli do kitowania i kielni, narzędzi
do czyszczenia pędzli, noży do majsterkowania, noży uniwersalnych,
noży do tapet, brzeszczotów, uchwytów dalekiego zasięgu, usługi
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą wierteł do narzędzi ręcznych i obsługiwanych ręcznie, piłek do metali, pistoletów do uszczelniania, narzędzi ogrodniczych,
zestawów do manicure, zestawów do pedicure, pilników do paznokci,
obcinaczy do paznokci, pincet, nożyczek, zalotek do rzęs, brzytew,
golarek, maszynek do strzyżenia włosów do użytku osobistego, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą instruktażowych, dydaktycznych i pomiarowych urządzeń i przyrządów, kalkulatorów, maszyn rozrywkowych, aparatury
i narzędzi naukowych, urządzeń i przyrządów, wszystkich do nagrywania, transmisji, przechowywania i reprodukcji danych audio, wizualnych i audiowizualnych, aparatów, aparatów cyfrowych, kamer, kamer cyfrowych, wyrobów optycznych, usługi handlu detalicznego,
usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą okularów, okularów przeciwsłonecznych, soczewek [szkieł], przewodów elektrycznych i elektronicznych, okablowania do komputerów, kabli sieciowych, kabli USB, eurozłączy, kabli HDMI, pokrowców na kable, baterii,
baterii suchych, baterii do ponownego ładowania, baterii litowych,
baterii alkalicznych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą odzieży ochronnej, rękawic
do ochrony przed wypadkami, nakolanników dla robotników, masek
ochronnych, taśm mierniczych, ładowarek do e-papierosów, ładowarek do telefonów komórkowych, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą płyt kompaktowych,
nagranych dysków kompaktowych, płyt DVD, nagranych płyt DVD,
butelek dla niemowląt, ustników do buteleczek do karmienia, smoczków, gryzaków, kubków do karmienia, szczotek do włosów dla dzieci,
prezerwatyw, akcesoriów wspomagających współżycie seksualne,
usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą metali szlachetnych i ich stopów, biżuterii, naszyjników, kolczyków, bransoletek, bransoletek na kostkę, pierścionków,
biżuterii do kolczykowania ciała, imitacji biżuterii, kamieni szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, zegarów, zegarków, szkatułek na biżuterię, zwijanych etui na biżuterię,
stojaków na biżuterię, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą gazet, kartonów, kredy, książek, druków, kartek z życzeniami, papieru do pakowania prezentów,
kokardek upominkowych, etykietek na prezenty, bonów upominkowych, papieru do pakowania prezentów, toreb i pudełek na prezenty
z tworzywa sztucznego lub papieru, ozdób papierowych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą pamiętników, dzienników, albumów fotograficznych, notesów, kalendarzy, książek adresowych, książeczek urodzinowych,
druków, naklejek, bloczków notatnikowych, pamiętników, albumów,
kart pocztowych, organizatorów osobistych, kartek do notatek i notatników, papeterii i kopert, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą segregatorów, zastawy
stołowej papierowej na przyjęcia, publikacji drukowanych, fotografii,
obrazów i plakatów, materiałów instruktażowych i dydaktycznych,
wykresów, tablic szkolnych, desek kreślarskich i sztalug, kalkomanii,
planów, map i globusów, klejów, pędzli malarskich, serwetek papierowych dla niemowląt i dzieci, gumek do wycierania, liter alfabetu
i symboli numerycznych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą ozdób papierowych
na przyjęcia, ozdób do ciast, papierowych osłonek i foremek na babeczki, papierowych lub kartonowych pudełek na ciasta, toreb z papieru lub tworzyw sztucznych na przyjęcia, jednorazowej zastawy
na przyjęcia, jednorazowej zastawy stołowej, papierowych lub z tworzyw sztucznych nakryć [obrusów] stołowych, girland papierowych,
banerów, rolek i odznak, artykułów papierniczych na przyjęcia, bloczków na zaproszenia na przyjęcia, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
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daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą przyborów i materiałów piśmiennych, artykułów papierniczych, piór i długopisów,
ołówków, gumek do wycierania, matryc, kalkomanii, szablonów,
pędzli malarskich wałków malarskich, materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, papieru pergaminowego, torebek do pieczenia
z papieru, filtrów do kawy z papieru, serwetek papierowych, papierowych serwet na stół, papierowych serwetek o wzorze koronkowym,
materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, papieru higienicznego, chusteczek higienicznych do nosa, chusteczek do twarzy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą wkładek do śmietników, z tworzyw sztucznych i/lub
papieru, zapachowych worków na śmieci, toreb na śmieci z papieru i/
lub plastiku, ręczników papierowych, papieru kuchennego w rolkach,
folii spożywczej, plastikowych torebek do przechowywania żywności
do użytku domowego, folii do pakowania prezentów, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą etui i futerałów na telefony komórkowe, smartfonów, tabletów,
urządzeń do nawigacji satelitarnej, kufrów i toreb podróżnych, nosidełek dla zwierząt, kołnierzy, uprzęży i smyczy dla psów i kotów, akcesoriów dla zwierząt domowych, pomocy do pielęgnacji zwierząt, toreb, portmonetek, portfeli, futerałów, kosmetyczek, kosmetyczek
na przybory toaletowe, toreb na pranie, worków siatkowych do prania ubrań, etui na karty, bagażu, aktówek, breloczków do kluczy, parasoli, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line
oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane
z reklamą i sprzedażą mebli, mat, luster, luster powiększających, lusterek kieszonkowych, ramek na zdjęcia i ram do obrazów, ozdób, figurek, doniczek do kwiatów, donic na rośliny, koszyków, szyldów, tablic
ogłoszeń, tablic memo, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą przyborów i pojemników
kuchennych lub do gospodarstwa domowego, maselniczek form i foremek [przyborów kuchennych], form do ciast i ciastek, formy do krojenia ciast i ciastek, szczypców do makaronu spaghetti, pras do czosnku [sprzętu kuchennego], trzepaczek do ubijania piany, łopatek,
pałeczek chińskich, foremek do lodu, podstawek pod szklanki, pałeczek do koktajli, ręcznych młynków do kawy, dzbanków do parzenia
kawy nieelektrycznych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą form do pieczenia, brytfann,
desek do krojenia, tac z uchwytami, na składanych nóżkach, pojemników z przegrodami do przechowywania sztućców, tac do użytku domowego, słoików do zastosowań domowych, balonów szklanych
[pojemników], garnków kuchennych, szpilek kuchennych metalowych, korkociągów, tarek, bidonów, termosów, patelni do gotowania,
patelni do smażenia, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą lejków, kółek na serwetki,
pieprzniczek, młynków do pieprzu, solniczek, wałków do ciasta, zatyczek, sitek, sztućców, zastawy stołowej, obieraczy do warzyw, rozdrabniaczy do warzyw, szatkownic do warzyw, urządzeń do krojenia
jajek, noży kuchennych, szczypców, kleszczy, nożyczek domowych,
przyrządów do krojenia makaronu, narzędzi do cięcia pizzy, usługi
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą chochli, grzebieni i gąbek, szczotek, sprzętu i artykułów
do sprzątania i czyszczenia, szczotek do szorowania, szmatek
do czyszczenia, gąbek, szczotek do misek klozetowych, dozowników
papieru toaletowego, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą mioteł, szufelek do zamiatania, kubłów, mopów, tkanin, ściereczek do kurzu, gąbek czyszczących,
zmywaków do szorowania, waty stalowej, gąbek czyszczących z waty
stalowej nasączanych mydłem, gąbek do szorowania, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą desek do prasowania, pokrowców na deski do prasowania, suszarek do bielizny, rękawic gumowych do użytku domowego,
przepychaczek do czyszczenia odpływu, surowca lub półproduktu
szklanego (oprócz szkła dla budownictwa), porcelany, naczyń ceramicznych i wyrobów szklanych, naczyń ceramicznych, naczyń szklanych do napojów, dzbanków, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprze-
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daży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą butelek na wodę,
bidonów sportowych, słomek do picia napojów, misek, filiżanek, kieliszków do jajek, zastawy stołowej, kubków, talerzy, czajniczków
do herbaty, dozowników do folii samoprzylegającej, garnków i sprzętu kuchennego, ozdób, koszy na śmieci, szczoteczek do zębów (elektrycznych i nieelektrycznych) oraz uchwytów na nie, wykałaczek, nici
dentystycznych, taśm dentystycznych wykałaczek dentystycznych
i uchwytów na nie, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą koryt i misek do karmienia, karmników dla ptaków, koryt i misek do picia, grzebieni dla zwierząt,
szczotek dla zwierząt, klatek dla zwierząt, klatek dla ptaków, akwariów kulowych i zbiorników dla ryb, sprzętu gospodarstwa domowego i pojemników, kuwet dla zwierząt domowych, łopatek do usuwania nieczystości, grzebieni do wyczesywania pcheł, zabawek dla
zwierząt domowych, przędzy i nici, przędzy i nici dziewiarskich, nici
i przędzy do szycia, mebli, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, usługi
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą bielizny pościelowej i koców, pokryć stołowych, ręczników, pokryć podłogowych, dywanów, chodników i mat, maty, tapet
i obić ściennych, ściereczek do naczyń, prześcieradeł, poszewek
na kołdry, poszewek na poduszki [poszew na poduszki], poduszek,
wezgłowia, zasłon, rolet, koców dla niemowląt, koców z polara, prześcieradeł do łóżeczek dziecięcych, koców do łóżeczek dziecięcych,
ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych, ręczników z kapturem, usługi
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą odzieży, obuwia, nakryć głowy, skarpetek, rękawiczek
z jednym palcem, rękawiczek dla niemowląt (rękawiczek z jednym
palcem), śpiochów dla niemowląt, bielizny osobistej, pajacyków dla
dzieci [odzieży], śliniaków, artykułów pasmanteryjnych z wyjątkiem
nici, szpilek, igieł, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą sztucznych kwiatów, akcesoriów
do włosów, zabawek, gier, przedmiotów do zabawy, zabawek do wanny, edukacyjnych zabawek dla niemowląt i dzieci, wiszących zabawek
ruchomych do łóżeczek dziecięcych, konfetti, strzelających zabawek
z niespodzianką, kości do gry, gwizdków do zabawy, lalek, misiów pluszowych, tub strzelających na imprezy, świecących pałeczek, piniat,
czapeczek na przyjęcia, masek na przyjęcia, dekoracji bożonarodzeniowych i okolicznościowych, ozdób choinkowych, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą artykułów sportowych, przyrządów i sprzętu sportowego, sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, zabawek dla zwierząt domowych, mięsa i wędlin, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, galaretek, dżemów, owoców gotowanych, jaj, mleka i produktów nabiałowych, olejów jadalnych i tłuszczów, owoców morza, owoców i warzyw,
orzechów jadalnych i nasion, masła i margaryny, jogurtu, śmietany
[produktów mleczarskich], preparatów sporządzonych z wszystkich
wyżej wymienionych towarów, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on-line oraz usług w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą zup, mlecznych produktów, musów, schłodzonych deserów, dżemów i galaretek, sałatek,
napojów z produktów mlecznych, słodkich past [do smarowania pieczywa], pikantnych past [do smarowania pieczywa], nadzień, przekąsek, potraw gotowych, półproduktów żywnościowych, składników
do przygotowywania posiłków, protein spożywczych, usługi handlu
detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą dipów, kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki
i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych
i słodyczy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą lodów spożywczych, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów, ziół,
przypraw, lodu, wyrobów cukierniczych, czekolady, czekoladek, wyrobów z czekolady, batonów czekoladowych, lodów spożywczych,
wyrobów cukierniczych z czekolady, cukierków czekoladowych, słodyczy czekoladowych, nasion, cebulek roślin, naturalnych roślin
i kwiatów, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej
on-line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą artykułów spożywczych dla zwierząt, suchej karmy dla zwierząt, karmy dla psów w puszkach, karmy dla szcze-
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niąt, kompletnej suchej karmy odżywczej dla psów, gryzaków ze skór
surowych, przysmaków dla zwierząt na bazie mięsa i czekolady, ciastek dla zwierząt, odżywczej karmy dla starszych zwierząt, karmy dla
kotów w puszkach, karmy dla kotków, kompletnej suchej karmy odżywczej dla kotów, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on line oraz usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą ściółki dla zwierząt, podściółki dla
małych zwierząt, smakołyków dla małych zwierząt, nasion dla ptaków, kul tłuszczowych dla ptaków, karmy dla ryb, roślin wodnych
do ozdoby akwariów, karmy dla królików, dodatków, nie do celów
medycznych, do karm dla zwierząt, siana, słomy, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą i sprzedażą
piwa, wód mineralnych i gazowanych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, cydru, gruszecznika [wina], piwa jasnego typu ale, piwa
pełnego jasnego, napojów owocowych i soków owocowych, soków
z warzyw, napojów niealkoholowych, napojów typu kola, lemoniady,
napojów gazowanych, napoju imbirowego, napojów energetyzujących, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, usługi handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej związane z reklamą
i sprzedażą tytoniu i wyrobów tytoniowych, przyborów dla palaczy,
zapałek, zapalniczek do papierosów, bibułek papierosowych, papierosów elektronicznych, ciekłych roztworów do użytku w e-papierosach, atomizerów, customizerów i clearomizerów do papierosów
elektronicznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 312275
(220) 2018 02 21
(210) 482640
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) WAWRZKIEWICZ MARCIN DESIGN-CRIT, Warszawa, PL.
(540) PGDA POLISH GRAPHIC DESIGN AWARDS
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów w zakresie projektów wizualnych dotyczących wszystkich dziedzin komunikacji wizualnej
i mediów związanych z projektowaniem graficznym, w tym projektów identyfikacji wizualnej, plakatów, projektowania krojów pism,
ilustracji, wydawnictw, prasy, infografiki, rozwiązywania problemów
przestrzennych, opakowań, grafiki ruchomej, grafiki mediów cyfrowych oraz projektowania eksperymentalnego.
(111) 312276
(220) 2018 02 21
(210) 482642
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) KIEŁBAR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi restauracji, barów, jadłodajni,
kafeterii, restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi kateringowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek (food truck), organizacja przyjęć w zakresie przygotowywania i serwowania dań i napojów.
(111) 312277
(220) 2018 02 21
(210) 482645
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) KEGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) KEGGER
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, żółty
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pasy do transportu ładunków metalowe, metalowe
kołki zabezpieczające, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, za-
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mknięcia zabezpieczające z metalu, 12 plandeki przystosowane
[ukształtowane] do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do przyczep pojazdów, zabudowy do samochodów, kontenery do transportu w postaci nadwozi pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, przyczepy do pojazdów, zaczepy
do użytku z mechanicznymi pojazdami lądowymi, haki holownicze
do pojazdów, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do pojazdów, lawety, karoserie do przyczep, osłony do przyczep, izolowane karoserie
pojazdów, przyczepy towarowe, urządzenia zabezpieczające przed
poślizgiem do opon pojazdów, 37 usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], naprawy przyczep,
naprawa i konserwacja kontenerów transportowych.

(111) 312278
(220) 2018 02 21
(210) 482647
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) HURTOWNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) SKARBY Wsi
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, żółty, złoty, brązowy
(531) 07.01.09, 03.04.01, 05.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci kawy i herbaty, nabiału, mrożonek, pieczywa, ciastek, przypraw, ryb, konserw
rybnych, słodyczy, sosów, świeżych warzyw i owoców, wędlin, mięsa,
przetworów mięsnych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
półproduktów do sporządzania napojów, soków, lodów.
(111) 312279
(220) 2018 02 21
(210) 482650
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie, PL.
(540) Yagoody
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla diabetyków, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne
suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
suplementy żywnościowe, żelki witaminowe, 29 aloes spożywczy,
owoce przetworzone, lukrowane owoce, owoce marynowane, owoce
konserwowane, owoce gotowane, owoce aromatyzowane, pokrojone
owoce, krojone owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane, kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, gotowane owoce,
przetworzone owoce morza, owoce w puszkach, suszone owoce morza, owoce morza konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce konserwowane w słoikach, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa liofilizowane, dżemy, dżem śliwkowy, dżem imbirowy, dżemy owocowe,
dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżem z rabarbaru, przetwory
owocowe, dżem, galaretki, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kom-
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poty, pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe, koncentraty
zup, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, batoniki na bazie
orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batoniki na bazie owoców będace zamiennikami posiłków,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
batony spożywcze na bazie orzechów, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, daktyle, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane, chipsy z jarmużu,
chipsy warzywne, chipsy sojowe, chipsy owocowe, desery owocowe,
dipy, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, jagody, konserwowane, kandyzowane
przekąski owocowe, kokos przetworzony, konserwowane warzywa,
marynowana rzodkiewka, liofilizowane warzywa, krojone warzywa,
krążki z cebuli, konserwy z owocami, mango, przetworzone, migdały
mielone, migdały przetworzone, migdały, przetworzone, mieszanki
owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona przetworzone,
oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki
nadziewane, 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, suszone, 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 ziemne w polewie miodowej, owocowe nadzienia do ciast,
owoce w plasterkach, konserwowe, preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, pomarańcze, przetworzone, pokrojone sałatki warzywne, płatki
jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przeciery warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie warzyw, przekąski z owoców, sałatki owocowe, rodzynki, soki owocowe do gotowania, suszone orzechy, suszone
mango, suszone figi, suszone daktyle, suszona żurawina, warzywa
konserwowane, warzywa grillowane, warzywa gotowane, warzywa
marynowane, warzywa suszone, jogurt; kompot owocowy; migdały
spreparowane; owoce liofilizowane, 30 aromaty do napojów, aromaty
do żywności, miód, miód naturalny, miód ziołowy, substytuty miodu,
słodkie pasty do smarowania, chrupki zbożowe, chrupki z pełnego
ziarna pszenicy, żelki, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniady,
lemoniada, koncentraty soków owocowych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle bezalkoholowe,
gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej wody
mineralnej, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, esencje do produkcji napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane soki
owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie soku
z zielonych warzyw, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie kokosu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje gazowane,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
syropy do napoi, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje
z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje
z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, napoje zawierające głównie soki
owocowe, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy, sok
pomidorowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy,
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syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu
napojów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do produkcji
napojów aromatyzowanych owocami, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop
z soku z limonki, syrop z czarnej porzeczki, syrop do lemoniady, sorbety w postaci napojów, sorbety, soki warzywne, soki warzywne, soki
owocowe do użytku jako napoje, soki gazowane, soki aloesowe, soki,
sok z limonki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melona,
sok żurawinowy, syropy owocowe, warzywne napoje typu smoothie,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych, owoców i warzyw, suszonych, kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach. sprzedaż
hurtowa i detaliczna warzyw oraz warzyw gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach, zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek witaminowych, suplementów diety, preparatów
dietetycznych oraz koncentratów owocowych i warzywnych.

(111) 312280
(220) 2018 02 21
(210) 482651
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami,
papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki
do gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe,
komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane,
publikacje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, przygotowywanie reklamy prasowej, usługi reklamy
prasowej przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi
prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamowej
w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism,
publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania
czasopism, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w internecie, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.
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(111) 312281
(220) 2018 02 21
(210) 482654
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie, PL.
(540) BIOJUICE
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 05.07.13, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla diabetyków, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne
suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
suplementy żywnościowe, żelki witaminowe, 29 aloes spożywczy,
owoce przetworzone, lukrowane owoce, owoce marynowane, owoce
konserwowane, owoce gotowane, owoce aromatyzowane, pokrojone
owoce, krojone owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane, kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, gotowane owoce,
przetworzone owoce morza, owoce w puszkach, suszone owoce morza, owoce morza konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce konserwowane w słoikach, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa liofilizowane, dżemy, dżem śliwkowy, dżem imbirowy, dżemy owocowe,
dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżem z rabarbaru, przetwory
owocowe, dżem, galaretki, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe, koncentraty
zup, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, batoniki na bazie
orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi,
batony spożywcze na bazie orzechów, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, daktyle, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane, chipsy z jarmużu,
chipsy warzywne, chipsy sojowe, chipsy owocowe, desery owocowe,
dipy, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, jagody, konserwowane, kandyzowane
przekąski owocowe, kokos przetworzony, konserwowane warzywa,
marynowana rzodkiewka, liofilizowane warzywa, krojone warzywa,
krążki z cebuli, konserwy z owocami, mango, przetworzone, migdały
mielone, migdały przetworzone, migdały, przetworzone, mieszanki
owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona przetworzone,
oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki
nadziewane, 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, suszone, 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 ziemne w polewie miodowej, owocowe nadzienia do ciast,
owoce w plasterkach, konserwowe, preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, pomarańcze, przetworzone, pokrojone sałatki warzywne, płatki
jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przeciery warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na ba-

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zie soi, przekąski na bazie warzyw, przekąski z owoców, sałatki owocowe, rodzynki, soki owocowe do gotowania, suszone orzechy, suszone
mango, suszone figi, suszone daktyle, suszona żurawina, warzywa
konserwowane, warzywa grillowane, warzywa gotowane, warzywa
marynowane, warzywa suszone, jogurt; kompot owocowy; migdały
spreparowane; owoce liofilizowane, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
lemoniady, lemoniada, koncentraty soków owocowych, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej
wody mineralnej, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
esencje do produkcji napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane
soki owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie
soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku z winogron, napoje
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów i soi,
napoje na bazie kokosu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje
gazowane, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, syropy do napoi, napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje
z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe,
preparaty do produkcji napojów, napoje zawierające głównie soki
owocowe, sok grejfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy, sok
pomidorowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy,
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu
napojów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do produkcji
napojów aromatyzowanych owocami, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop
z soku z limonki, syrop z czarnej porzeczki, syrop do lemoniady, sorbety w postaci napojów, sorbety, soki warzywne, soki warzywne, soki
owocowe do użytku jako napoje, soki gazowane, soki aloesowe, soki,
sok z limonki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melona,
sok żurawinowy, syropy owocowe, warzywne napoje typu smoothie,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych, owoców i warzyw, suszonych, kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach, sprzedaż
hurtowa i detaliczna warzyw oraz warzyw gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach, zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek witaminowych, suplementów diety, preparatów
dietetycznych oraz koncentratów owocowych i warzywnych..

(111) 312282
(220) 2018 02 21
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) JAROS MARCIN DOM LODÓW, Kutno, PL.
(540) Dom Lodów JAROS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(210) 482652
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(510), (511) 30 lody, jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki lodu,
lód naturalny lub sztuczny, sorbety [lody].

(111) 312283
(220) 2018 02 21
(210) 482656
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) KĘDRA BARTOSZ STANISŁAW ABEC, Gdańsk, PL.
(540) PASJA
(510), (511) 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) 312284
(220) 2018 02 21
(210) 482657
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie, PL.
(540) YAGOODY SUPERFOOD
(540)

(531) 05.07.09, 27.05.01
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla diabetyków, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne
suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe,
preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy żywnościowe, żelki witaminowe, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniady, lemoniada, koncentraty
soków owocowych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej, esencje
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, esencje do produkcji
napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane soki owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku
z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie owoców, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie
kokosu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje gazowane, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
syropy do napoi, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje
z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje
z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, napoje zawierające głównie
soki owocowe, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy, sok pomidorowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny
do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów,
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sok z guawy, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu napojów, syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki,
syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy
do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop z soku z limonki, syrop z czarnej porzeczki,
syrop do lemoniady, sorbety w postaci napojów, sorbety, soki warzywne, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, soki
gazowane, soki aloesowe, soki, sok z limonki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melona, sok żurawinowy, syropy owocowe,
warzywne napoje typu smoothie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych,
owoców i warzyw, suszonych, kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach, sprzedaż hurtowa i detaliczna warzyw
oraz warzyw gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach, zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek
witaminowych, suplementów diety, preparatów dietetycznych oraz
koncentratów owocowych i warzywnych.

(111) 312285
(220) 2018 02 21
(210) 482661
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) FILAR DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gnojno, PL.
(540) Filar DOM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa domów.
(111) 312286
(220) 2018 02 21
(210) 482664
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) KOTAS MAREK JERZY PROSPERIA, Gdańsk, PL.
(540) Shantala
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 masaż.
(111) 312287
(220) 2018 02 22
(210) 482667
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) CGLASS
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: okuć, rotul, profili montażowych, zawiasy
do kabin prysznicowych, łączniki do kabin, stabilizatory, gałki, pochwyty, systemy przesuwne, zamki i zawiasy, profile i listwy montażowe, elementy do daszków, profile balustradowe.
(111) 312288
(220) 2018 02 22
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) SZEPIENIEC ZOFIA HOTEL RESTAURACJA JAŚ
WĘDROWNICZEK, Rymanów, PL.

(210) 482670

Nr 11/2018

(540) JAŚ WĘDROWNICZEK
(510), (511) 39 usługi związane z rezerwacją miejsc na podróż, organizacją wycieczek, 41 usługi organizowania i obsługi: konferencji,
kongresów, sympozjów, seminariów, szkoleń, zjazdów, organizowania balów, przyjęć okolicznościowych, bankietów, spotkań, obozów
sportowych, obozów wakacyjnych, obozów wędrownych, 43 usługi
hotelu, baru, kawiarni, restauracji, kempingu, motelu, wynajmowania lub rezerwowania noclegów, wynajmowania sal na posiedzenia,
przygotowania dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawy.
(111) 312289
(220) 2018 02 22
(210) 482671
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) alemaluch.pl
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 312290
(220) 2018 02 22
(210) 482673
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) alemaluch
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 312291
(220) 2018 02 22
(210) 482685
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) LIFT PEEL
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym,
preparaty przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków.
(111) 312292
(220) 2018 02 22
(210) 482687
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) FILLER MAX
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym,
preparaty przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków.
(111) 312293
(220) 2018 02 22
(210) 482688
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) B-LIKE
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym,
preparaty przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków.
(111) 312294
(151) 2018 07 18

(220) 2018 02 22
(441) 2018 04 03

(210) 482689

Nr 11/2018
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(732) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin, PL.
(540) peel mission
(510), (511) 3 preparaty do demakijaż, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maseczki kosmetyczne, mleko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym,
preparaty przeciwsłoneczne jako kosmetyki do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, zestawy kosmetyków.
(111) 312295
(220) 2018 02 22
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) AF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TID technology & innovation days
(540)

(210) 482691

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, zapisane pliki danych, pliki
graficzne do pobierania, mobilne aplikacje, podręczniki szkoleniowe
w formie elektronicznej [do pobrania], edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, oprogramowanie
do pobrania, filmy do pobrania, nagrania wideo do pobrania, gazety
elektroniczne do pobrania, grafiki komputerowe do pobrania, fotografie cyfrowe do pobrania, elektroniczne sprawozdania do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, nagrania multimedialne, pobieralne szablony
do projektowania prezentacji audiowizualnych, oprogramowanie
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, 16 materiały
drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, gazety, miesięczniki, magazyny, wykłady drukowane, drukowane zaproszenia, reklamy
drukowane, broszury drukowane, ulotki drukowane, samoprzylepne
etykiety drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane
komunikaty prasowe, drukowane programy zajęć, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane notatki z seminariów, drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, drukowane bilety wstępu na imprezy, afisze, plakaty, materiały piśmienne, fotografie, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, papierowe etykietki identyfikacyjne, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, bloczki i kartki do notowania, kalendarze, terminarze, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, reklama promocyjna projektów
badawczych, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zestawianie danych w komputerowych bazach
danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, publikacja treści reklamowych, organizowanie targów
i wystaw, pokazy do celów promocyjnych/reklamowych, kampanie
marketingowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, optymalizacja stron internetowych, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, pisanie
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i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-Rom, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizacja warsztatów i seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, wynajmowanie nagranych
szkoleń, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, pokazy do celów szkoleniowych,
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, produkcja prezentacji
audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, usługi wydawnicze i reporterskie.

(111) 312296
(220) 2018 02 22
(210) 482692
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Potrzanowo, PL.
(540) PITBULL
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia.
(111) 312297
(220) 2018 02 22
(210) 482698
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami, papier
na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do gazet
w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty
prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety,
gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism
w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklamy prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich],
organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie
czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism
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elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, udostępnianie on-line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(111) 312298
(220) 2018 02 22
(210) 482699
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudna Mała, PL.
(540) VIDOK.COM OKNA I DRZWI
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, 37 usługi budowlano-remontowe.
(111) 312299
(220) 2018 02 22
(210) 482703
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) lotostrada
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pokazy towarów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: przybory do pisania, długopisy, pióra, koszulki, T-shirty, apaszki, krawaty, ubrania
robocze, ulotki reklamowe, kubki, szklanki, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, skóry, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
prezentacje multimedialne, prowadzenie kampanii reklamowych, reklamowo-promocyjnych, także bonów promocyjnych, prowadzenie
programów promocji sprzedaży dla detalicznych kanałów dystrybucji takich jak: stacje paliw, punkty wymiany olejów i warsztaty samochodowe oraz sklepy motoryzacyjne, badanie opinii publicznej, analiza kosztów, doradztwo handlowe, badania i doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, badanie rynku, reklama, promocja i sprzedaż wyrobów powstałych w wyniku przerobu ropy naftowej, 38 usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telefonicznej, telegraficznej,
telefonii komórkowej i poprzez intranet oraz internet, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, sieci światłowodów,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, poczta elektroniczna, usługi w zakresie zapewnienia dostępu
do łączy intranetowych i internetowych, przekaz satelitarny, łączność, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, ogłoszenia
elektroniczne, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą
łącza intranetowego, internetowego, przekazywanie informacji lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się odbiorca zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami, udostępnianie danych za pomocą
sieci komputerowej, 42 tworzenie i utrzymywanie stron intranetowych i internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami
komputerowymi, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
i programowania, programowanie, wypożyczanie, aktualizacja oprogramowania komputerowego i baz danych oraz komputerów.

(111) 312300
(220) 2018 02 23
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Blink K12
(540)
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(210) 482713

(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) 312301
(220) 2018 02 23
(210) 482715
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia, PL.
(540) POLOMARKET POLSKI SKLEP
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki eteryczne,
olejki eteryczne jako aromaty do ciast, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do prania służące
do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty
kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, olejek miętowy jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby
do brody, farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, jonony
jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach,
kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów ko-
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smetycznych, 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, kreda czesząca, 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 jako środki do usuwania, 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 migdałowy, olejek
lawendowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, olejki do brwi, papier do polerowania, wosk do parkietu,
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów,
pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym
jako 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, wosk do podłogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, 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 jako 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
jako 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 jako kosmetyki, preparaty
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybawiania plam,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, papiery toaletowe, krochmal jako preparaty wygładzające, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza
jako preparaty do usuwania, roztwory do szorowania, róż polerski,
rzęsy sztuczne, 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 jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, szampony
dla zwierząt domowych jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia
zębów, pasty jako środki do konserwacji skóry, środki do namaczania
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania
wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, ultramaryna w postaci środków wybielających stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpentyny jako olejki eteryczne, tlenek
glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu jako materiał ścierny,
węglik metali jako materiał ścierny, 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 jako odbarwiacze służące do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze
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do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, świece
zapachowe, światełka nocne jako świeczki, świece, węgiel, wosk
do nart, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, pasta do obuwia, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, drewno cedrowe jako środek
odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, kompresy, leki dla ludzi, leki wzmacniające, lepy na muchy, lepy na muchy
w postaci taśmy, odżywcze suplementy diety, owadobójcze szampony dla zwierząt, papier przeciwmolowy, pieluszki dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, plastry, podpaski higieniczne, preparaty witaminowe, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe,
tampony, żywność dla niemowląt, 8 młotki jak narzędzia ręczne,
młotki drewniane jako narzędzia ręczne, noże, noże ceramiczne,
noże do pizzy nieelektryczne, noże do usuwania rybich łusek, noże
kuchenne, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin,
nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, osełki do ostrzenia, ostrzałki, nieelektryczne otwieracze do puszek, pęsety do depilacji, pilniki, pilniki
do paznokci, pincety, elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, pompki ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, elektryczne
lub nieelektryczne przybory do depilacji, scyzoryki, sekatory, sztućce, sztućce stołowe, nieelektryczne śrubokręty, widelce, widełki
do pielenia, widły, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła jako części narzędzi ręcznych, zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zestawy do manicure, elektryczne zestawy do manicure, zestawy do pedicure, żelazka, żelazka do karbowania, żyletki, 9 alkoholomierze, biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, baterie elektryczne, czujniki, diody
świecące LED, dyktafony, dyskietki, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne terminarze osobiste, elektryczne dzwonki
do drzwi, etui na okulary, etui na smartfony, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, igły gramofonowe, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kamizelki ratunkowe, kasety
wideo, kaski do jazdy konnej, klepsydry jako czasomierze, klawiatury
komputerowe, koce gaśnicze, komputery, podręczne komputery
przenośne, ładowarki do baterii, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy błyskowe jako fotografia, liczniki, liczydła, lornetki, lupy jako optyka, lustra jako optyka, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, maski do nurkowania,
maski ochronne, megafony, miarki jako przyrządy miernicze, miary,
miarki krawieckie, modemy, monitory jako sprzęt komputerowy, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, obudowy głośników, ochraniacze
zębów, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, odblaskowe kamizelki ochronne, odtwarzacze
kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
oprawki do okularów, oprogramowanie gier, optyczne nośniki danych, pamięci zewnętrzne USB, plandeki ochronne, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe jako audio-wideo, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
pojemniczki na szkła kontaktowe, pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć, radia
samochodowe, radia jako odbiorniki radiowe, subwoofery, suwmiarki, szkła kontaktowe, tablety, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi
łazienkowe, wzmacniacze, wykrywacze dymu, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zatyczki do uszu do nurkowania, 16 globusy,
gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu,
dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, karuk
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami,
karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy,
papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
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pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma,
pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra
ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły
piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze,
temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze
jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 18 laski, kijki marszowe
i trekkingowe, chlebaki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
odzież dla zwierząt domowych, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, torby, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami,
20 lustra (srebrzone szkło), materace, krzesła, kosze niemetalowe,
materace dmuchane, do celów niemedycznych, parawany jako meble, poduszki dla zwierząt domowych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie
na narzędzia, niemetalowe, puste, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki jako meble, stojaki na czasopisma, stojaki, półki, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, tace niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony dekoracyjne z koralików, 21 dzbanki, dozowniki mydła,
doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego,
brytfanny, balony szklane jako pojemniki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filtry do kawy
nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące,
gąbki do użytku domowego, gąbki do makijażu, gąbki ścierne
do szorowania skóry, gąbki toaletowe, garnki, garnki kuchenne, konewki, kieliszki do jajek, karafki na alkohol, ircha do czyszczenia, klatki dla zwierząt domowych, klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, komplety do likierów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, gofrownice do ciast nieelektryczne,
kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego,
kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki pod noże na stół, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kubły, kufle na piwo,
kuwety dla zwierząt domowych, łapki do garnków, łapki na insekty,
lejki, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego,
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki
do mieszania jako przybory kuchenne, łyżki do polewania pieczeni
jako utensylia kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia
ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, mopy, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka
do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, maselniczki, materiały do polerowania w postaci ściereczek, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napojów, naczynia szklane do napojów, nici dentystyczne, nieelektryczne młynki kuchenne, nocniki, odkurzacze nieelektryczne, ozdoby z porcelany, packi na muchy, parowary nieelektryczne, pałeczki
jako sprzęt kuchenny, patelnie, patery, pędzle do golenia, pokrywki
do garnków, pokrowce na deski do prasowania, pojemniki termoizo-
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lacyjne, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin służące do układania kwiatów, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki pod
garnki, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
pochłaniacze dymu do użytku domowego, półmiski służące jako
tace, półmiski do jarzyn, polerujące materiały do nabłyszczania,
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, porcelana, prasy
do czosnku jako sprzęt kuchenny, prasy do tortilli, nieelektryczne
jako przybory kuchenne, prawidła do butów, przenośne chłodziarki,
nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu
do użytku domowego, przesiewacze, sita jako 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,
salaterki, ruszty kuchenne, rozpylacze zapachowe, rondle ceramiczne, rondle, rozpylacze do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary podłączane do gniazdka, rękawice do grilla, rękawice
do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia
samochodów, puszki do pudru, ręczne młynki do kawy, pudełka
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, separatory piankowe do palców stóp
do użytku podczas pedicure, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, sitka
do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki,
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, świeczniki, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu,
szczypce do cukru, szczotki do szorowania, szczotki do mycia naczyń, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki
do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, świeczniki służące
do oprawy, syfony na wodę gazowaną, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szklane zatyczki, szmatki
do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe,
szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla
niemowląt przenośne, wałki do ciasta domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, trzonki mioteł, uchwyty
na gąbki, torby izotermiczne, tłuczki do użytku kuchennego, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wieszaki na ręczniki w postaci prętów i kół,
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wykałaczki,
zastawa stołowa, zamknięcia pokrywek do garnków, zestawy
do przypraw, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 24 bielizna stołowa
i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, brokaty, filc, kołdry, koce dla zwierząt domowych,
kapy na łóżka, kotary na drzwi jako zasłony, pokrowce i narzuty
na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble
z tkanin, narzuty na łóżka, moskitiery, pledy podróżne, papierowe
narzuty na łóżka, pokrycie na materace, poszewki na poduszki jako
poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, ścierki do osuszania szkła jako ręczniki, ściereczki do usuwania
makijażu, serwetki tekstylne, serwety na stół nie papierowe, śpiworki
dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, zasłony
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zasłony, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, 25 apaszki jako chustki, bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bielizna wchłaniająca
pot, boa na szyję, bokserki, body jako bielizna, bryczesy, botki, buty
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sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki pod prysznic, czepki kąpielowe, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież,
fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, garnitury, getry jako
ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze wkładane na obuwie,
kamizelki, kapelusze papierowe jako odzież, kamizelki dla rybaków,
kąpielówki, kaptury jako odzież, kimona, kimona do karate, kimona
japońskie, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki
jako odzież, kombinezony jako odzież, legginsy, liberie, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce jako odzież, maski na oczy do spania, mitry
jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mycki, pluski, nakrycia głowy,
napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie jako odzież, pończochy, poncza, podwiązki
do skarpetek, podwiązki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, płaszcze kąpielowe, piżamy, pikowane kurtki jako odzież,
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy
do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, pelerynki, opaski na głowę, poszetki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, śliniaki niepapierowe,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę,
stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty, trykoty jako ubrania, walonki jako buty filcowe, turbany, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończosznicze, 26 broszki jako dodatki do ubrań, cekiny do ubrań,
dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy
do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy
sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty
sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce,
szpilki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów,
siatki na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów
jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów,
sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów,
zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 27 dywaniki
i maty samochodowe, dywany, chodniki i maty, maty, maty antypoślizgowe, maty do jogi, maty łazienkowe jako dywaniki, maty gimnastyczne, maty z trzciny, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje,
bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami,
grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle,
hulajnogi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe,
kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie
na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki
do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości
do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry,
kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry
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w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową
jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako
akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki
dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa,
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia,
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze,
warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki
jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 29 ajvar jako pasta z papryki,
bakłażanów i czosnku, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, białka jajek, bekon, bita śmietana, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny,
bulion jako preparaty do produkcji, cebula konserwowana, guacamole jako pasta z awokado, grzyby konserwowane, groszek konserwowy, galbi jako danie z grillowanego mięsa, galarety mięsne, galaretki owocowe, galaretki, flaki, frankfurterki, filety rybne, fasolka
konserwowa, falafel, dżemy, dziczyzna, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dżem imbirowy, homary nieżywe,
hummus jako pasta z ciecierzycy, hot dogi w cieście kukurydzianym,
ikra rybia przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
kefir jako napój mleczny, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście,
kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, miąższ owoców,
masło kokosowe jako olej kokosowy, masło kakaowe, masło, małże
nieżywe, margaryna, marmolada, masło arachidowe, łosoś, nieżywy,
nieżywe małże jako mięczaki, liofilizowane warzywa, liofilizowane
mięso, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, łój spożywczy, konserwowane warzywa, korniszony, konserwy rybne, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krewetki różowe nieżywe, krewetki
nieżywe, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, 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, mrożone owoce, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko w proszku, mleko sojowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, napoje mleczne z przewagą
mleka, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
kokosowego, olej słonecznikowy do celów spożywczych, ostrygi nieżywe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy aromatyzowane, opiekane wodorosty, oliwki konserwowane, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny,
olej z orzecha palmowego do żywności, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych,
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pasty na bazie
orzechów, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki,
nieżywe, śledzie, nieżywe, smalec, śmietana na bazie warzyw, śmietana jako produkty mleczarskie, soczewica konserwowana, soja kon-
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serwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok
pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka jako prażone zsiadłe mleko, rodzynki,
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
substytuty mleka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, tahini jako
pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina,
składniki do sporządzania zup, zupy, zsiadłe mleko, żółtka jajek, żelatyna, wywar, bulion, wiórki kokosowe, żywność przygotowywana
z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty do żywności w postaci preparatów, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibimbap jako ryż
z warzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos,
ciasto w postaci masy do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako
przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, dulce de leche jako kajmak,
enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie
z ryżu, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa, kasze spożywcze, kasza manna, kasza
kukurydziana, karmelki jako cukierki, kapary, kanapki z parówką jako
hot dog, kanapki, kakao, jogurt mrożony jako lody spożywcze, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, jiaozi (pierogi nadziewane), herbatniki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, imbir jako przyprawa, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lód naturalny lub
sztuczny, lody, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana,
lukrecja jako cukiernictwo, majonez, mąka, mąka gorczycowa, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna,
napoje na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje czekoladowe z mlekiem, napary, inne niż do celów
leczniczych, naleśniki, musztarda, musy deserowe, musy czekoladowe, muesli, miód, mleczko pszczele, marynaty, mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
jako wyroby cukiernicze, makarony, marcepan, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe
galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze,
papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako
przyprawa, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pate en croute), piccalilli jako marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym, pestojako sos, pielmieni jako pierogi z nadzieniem
mięsnym, piernik, pieprz, guiche, puddingi, ptifurki jako ciasteczka,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy korzenne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, propolis, proszek
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty roślinne zastępujące kawę, pralinki, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, pomadki
jako cukierki, płatki kukurydziane, placki, pizza, pierożki ravioli, pierożki na bazie mąki, ramen (japońskie danie na bazie makaronu),
mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki,
siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane
do użytku kulinarnego jako przyprawa, słodziki naturalne, soda
oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, sorbety
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jako lody, sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, tabule jako sałatka z kuskus, tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia jako
aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, woda morska do gotowania, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zboża, ziarna sezamu jako
przyprawy, zioła do celów spożywczych, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, aloes jako roślina, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej w stanie surowym, burak,
cebula świeża jako warzywa, cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, drzewa jako rośliny, fasola, świeża, groch świeży,
grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje
świeżych owoców, koprą, korek jako surowiec, kora surowa, korzenie
cykorii, migdały jako owoce, krzewy róż, krzewy, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub niełuskane, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, owoce cytrusowe świeże, otręby zbożowe, owies, owoce świeże,
palmy, palmy jako liście palmowe, papryki jako rośliny, siano, sezam
jadalny, nieprzetworzony, sadzonki, ryż nieprzetworzony, rośliny suszone do dekoracji, rośliny, rabarbar świeży, pszenica, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze,
pory świeże, soczewica świeża jako warzywa, świeże ziemniaki, szpinak świeży, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe, napój imbirowy, lemoniada, kwas chlebowy jako napoje
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr
bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania-), napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje izotoniczne, 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, bezalkoholowe napoje z soków z owoców, orszada,
owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, woda sodowa, woda selcerska, woda litowa, woda jako napoje,
woda mineralna jako napoje, woda gazowana, moszcz winogron,
niesfermentowany, syropy do napojów, syrop do lemoniady, 33 destylowane napoje, cydr, curaęao jako likier, brandy, baijiu (chiński
destylowany napój alkoholowy), arak, aperitify, anyżówka jako likier,
alkohole wysokoprocentowe jako napoje, alkohol ryżowy, alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, dżin, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino, kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej, piquette
jako wino z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, 38 transmisja programów
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telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików
cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie
loterii, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki,
organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.

(111) 312302
(220) 2018 02 16
(210) 482457
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) SEBASTIANOWICZ DANIEL SEBA, Bezrzecze, PL.
(540) NEOX RACING
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 21.01.11, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, fotele biurowe i ergonomiczne.
(111) 312303
(220) 2018 02 17
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) SKWARŁO ZYGMUNT, Rzeszów, PL.
(540) CELMA.com.pl
(540)

(210) 482483

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(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,
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) 312304
(220) 2018 02 18
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) YOU CAN TALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) YOU CAN TALK
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11

(210) 482491
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(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia językowe,
edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie ustne językowe,
organizacja kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki
języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, analizowanie
wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania
edukacyjne, budowanie zespołu, coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja
przedszkolna, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, imprezy z degustacją win
w celach edukacyjnych, informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego, informacje
związane z egzaminowaniem, kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie
w szkołach średnich, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, obozy letnie,
obozy rekreacyjne, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
międzynarodowych programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych,
organizacja zajęć, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych.

(111) 312305
(220) 2018 02 19
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) SZAŁA JAN, Poznań, PL.
(540) BROWAR SZAŁPIW
(540)

(210) 482503

(531) 04.03.01, 09.01.07, 09.01.10, 24.01.05, 24.01.09, 26.04.02,
26.04.04, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, barley wine [piwo], brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe.
(111) 312306
(220) 2018 02 19
(210) 482506
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) FLOSTRUM
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, probiotyki (suplementy), probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku medycznego, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym.
(111) 312307
(220) 2018 02 19
(210) 482509
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 03
(732) HOCHEL PAWEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE
HOCHTRANS, Micigózd, PL.
(540) Hochtrans
(510), (511) 37 betonowanie, budowa dróg i budynków, montaż
instalacji i konstrukcji, prace ziemne, rozbiórka budynków, pompo-
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wanie betonu, usługi remontowe i budowlane, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem maszyn i urządzeń, wynajem narzędzi, wydobycie kamienia, obróbka kamienia, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi górnicze, 39 spedycja, wypożyczanie samochodów,
dzierżawa samochodów ciężarowych, transport samochodowy, rozładunek, dostarczanie towarów, dostawa paliwa, transport ładunku
drogą lądową, informacja o transporcie, składowanie towarów, magazynowanie, pośrednictwo w transporcie, przewóz samochodami
ciężarowymi, usuwanie odpadów, wywóz odpadów.

(111) 312308
(220) 2018 02 19
(210) 482511
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) STICKY FINGERS
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 43 restauracje
i inne stałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Nr 11/2018

wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, informacja o rekreacji, usługi parków rozrywki,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zielonych szkół, zimowisk,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 43 biura zakwaterowania,
motele pensjonaty, usługi hotelowe, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi, usługi restauracyjne, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi saun, solariów aromaterapia fizjoterapia, usługi salonów piękności, usługi medyczne, szpitale.

(111) 312312
(220) 2018 02 19
(151) 2018 07 13
(441) 2018 03 26
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HD online
(540)

(210) 482519

(111) 312309
(220) 2018 02 19
(210) 482512
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) PALIPER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 312310
(220) 2018 02 19
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mini TourdePologneCup
(540)

(210) 482517

Kolor znaku: biały, czarny, żóły
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków.próbek, naklejek,
plakatów, zaproszeń, katalogów i publikacji zwartych, gadżetów promocyjnych, tablic informacyjnych, banerów, roll-upów, systemów
wystawienniczych, reklam prasowych, telewizyjnych i radiowych,
reklam on-line w sieci komputerowej, reklam na nośnikach outdoor
i indor, prezentacji multimedialnych,filmów reklamowych, reklama
i promocja przy pomocy manekinów, marketing, promocja, działania wizerunkowe i PR, organizowanie wystaw, konferencji i przedsięwzięć plenerowych w celach reklamowych, wynajmowanie miejsca
na umieszczenie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie w tym zakresie,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 organizowanie zawodów
i imprez sportowych, usługi w zakresie publikowania tekstów innych
niż reklamowe, takie jak gazety, czasopisma oraz magazyny i serwisy
on-line, publikacje książek elektronicznych,, informacja o imprezach
rozrywkowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych, informacja
o rekreacji, edukacji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
informacyjnych i edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie kongresów i konferencji, organizowanie i realizacja
spektakli, widowisk oraz imprez rozrywkowych, usługi reporterskie,
usługi dziennikarskie.
(111) 312311
(220) 2018 02 18
(210) 482518
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) interferie.pl sport i zdrowie cały rok
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie, usługi podatkowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
zarządzanie hotelami, 41 organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 drukarka fiskalna.
(111) 312313
(220) 2018 02 18
(210) 482520
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) AGRONOMIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borów Wielki, PL.
(540) Saint Vincent Winnica
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 25.01.15, 06.07.25, 05.07.10, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wino, wino białe, wino czerwone, wino różowe, wino
słodkie, wino półsłodkie, wino wytrawne, wino półwytrawne, wino
owocowe, wino musujące, nalewki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wina, sprzedaż hurtowa i detaliczna wina czerwonego, różowego
i białego, wina owocowego, wina musującego.
(111) 312314
(220) 2018 02 19
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) YESTETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) YESTETICS NATURAL COSMETICS
(540)

(210) 482524

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoczerwony, niebieski,
pomarańczowy
(531) 05.05.20, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 312315
(151) 2018 07 17

(220) 2018 02 19
(441) 2018 04 03

(210) 482526

Nr 11/2018
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(732) CZARACHOWICZ TOMASZ OPTO MAK, Piotrowice-Osiedle, PL.
(540) Opto MAK
(540)

(531) 02.09.04, 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, reklama radiowa, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, publikacje tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzielanie
informacji, układanie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
marketingowe, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
usługi rezerwacji pokojów.
(111) 312316
(220) 2018 02 23
(210) 482716
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) WIERTELORZ PAWEŁ HE WI TERM, Bielsko-Biała, PL.
(540) HE WI TERM
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje do ogrzewania wodnego, kotły grzewcze, kotły parowe, palniki, piece (urządzenia grzewcze), urządzenia chłodzące, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(111) 312317
(220) 2018 02 23
(210) 482718
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) HEXAGON SEBASTIAN KOZA, SŁAWOMIR KOZA SPÓŁKA
JAWNA, Zabrze, PL.
(540) HEXAGON
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów złącznych
ze stali oraz metalowych i niemetalowych elementów złącznych,
w szczególności śrub, wkrętów, nakrętek, podkładek, kołków, sworzni, klinów, nitów, gwoździ, obejm za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 312318
(220) 2018 02 23
(210) 482719
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) PREJS-SIERGIEJEWICZ BEATA KINGA, Dłużniewo, PL.
(540) syta panna
(510), (511) 29 borówki, sosy z żurawin stosowane jako kompot, bulion, preparaty do produkcji bulionów, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, groszek konserwowy, grzyby konserwowe, przecier jabłkowy,
jarzynowe zupy jako przetwory, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta
kwaszona, kaszanka jako wędlina, kiełbasy, krwawa kiszka stosowana
jako kiełbasa, konserwy mięsne, konserwy rybne, krokiety spożywcze,
łosoś, mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone, mięso wieprzowe, pasztet
z wątróbki, pikle, przecier jabłkowy, potrawy rybne, filety z ryb, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, sałatki
warzywne, sardynki, ser, solone mięso, solone ryby, szynka, śledzie,
tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa
puszkowane, warzywa suszone, sałatki warzywne, wątróbka, pasztet
z wątróbek, wędliny, wieprzowina, zupy, zwierzyna, dziczyzna, żelatyna spożywcza, żelatyna do żywności, żywność przygotowywana z ryb,
35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej,
agencji informacji handlowej, agencji reklamowej, badania rynku, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie
organizacji i zarządzania, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie rolno-spożywczym, badania w dziedzinie
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działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wystawy handlowe,
kreowanie wizerunku firmy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe, reklamy radiowe, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, marketing, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowania targów lub wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, rozpowszechniania próbek, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, import, export, sprzedaż wysyłkowa
towarów tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, w szczególności towarów z branży spożywczej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż
produktów dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie wielobranżowym i hurtowni z artykułami przemysłowymi, gospodarstwa domowego, branży spożywczej, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, pakowanie towarów, pakowanie produktów,
40 wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, konserwowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, usługi z zakresu kształcenia praktycznego
stosowane jako pokazy, usługi doradztwa zawodowego, organizowanie balów, organizowanie konkursów piękności, 43 usługi barowe,
bary szybkiej obsługi jako snack-bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje
stosowane jako usługi wytwarzania i wydawania posiłków, restauracje
samoobsługowe, restauracje hotelowe, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, rezerwacje hotelowe, przygotowywanie dań gastronomicznych dotyczących żywności i napojów na zamówienie oraz
ich dostawa, wypożyczanie urządzeń do gotowania, przygotowywanie dań dietetycznych, specjalnych dotyczących żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 312319
(220) 2018 02 23
(210) 482720
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) HEXAGON SEBASTIAN KOZA, SŁAWOMIR KOZA SPÓŁKA
JAWNA, Zabrze, PL.
(540) HEXAGON ELEMENTY ZŁĄCZNE I TECHNICZNE
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.01.05, 26.05.03, 26.05.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów złącznych
ze stali oraz metalowych i niemetalowych elementów złącznych,
w szczególności śrub, wkrętów, nakrętek, podkładek, kołków, sworzni, klinów, nitów, gwoździ, obejm za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 312320
(220) 2018 02 23
(210) 482722
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, Jakarta Selatan, ID.
(540) The Indomitables
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, makaron, wyroby cukiernicze i słodycze, jadalne lody, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, lód.

(111) 312321
(220) 2018 02 23
(210) 482735
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) WYSZYŃSKI DARIUSZ MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ,
Ostróda, PL.
(540) MCS MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
organizacja i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów (szkolenia), 44 usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(111) 312322
(220) 2018 02 23
(210) 482736
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) BARANOWSKI ŁUKASZ NITRO, Świętochłowice, PL.
(540) driftopen polish drift series
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 kombinezony, koszulki z krótkim rękawem, kurtki,
obuwie, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, nakrycia
głowy, opaski na głowę, podkoszulki sportowe, rękawiczki, szaliki,
trykoty, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie.
(111) 312323
(220) 2018 02 26
(210) 482761
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) CENERGO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) cenergo LOGISTYKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, organizacja transportu droga lądową, morską i powietrzną, organizowanie
i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, pakowanie i składowanie towarów, pośrednictwo
w zakresie frachtu i transportu, przewożenie i dostarczanie towarów,
składowanie, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi pośrednictwa transportowego, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi
spedycyjne, usługi transportu drogowego, wynajmowanie magazynów.

(111) 312324
(220) 2018 02 26
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) WEŁMIŃSKI MATEUSZ TOBETON, Kraków, PL.
(540) toBETON
(540)

Nr 11/2018
(210) 482773

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, cement,
domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], elementy budowlane
niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, kamień, kamień budowlany, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, mozaiki dla
budownictwa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe słupy, obudowy kominków,
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapety okienne (niemetalowe ), platformy prefabrykowane, niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki niemetalowe,
popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki (materiały budowlane), profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, stopnie do schodów niemetalowe, schody niemetalowe, słupy cementowe, szalunki niemetalowe do betonu, sztuczny
kamień, tablice nagrobkowe niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa.
(111) 312325
(220) 2018 02 26
(151) 2018 07 13
(441) 2018 03 26
(732) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) DN GREEN
(540)

(210) 482786

Kolor znaku: czarny, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy, biały,
szary
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.22, 03.04.23, 05.07.02, 05.13.25,
24.01.09, 24.01.10, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze
i leśne, nieprzetworzone zboża, zboża przetworzone do spożycia
przez zwierzęta, jęczmień, nasienie żyta, nieprzetworzona pszenica,
nieprzetworzona kukurydza, świeża kukurydza, owies, nieprzetworzony owies, pszenica, świeża pszenica, len [siemię lniane] roślinny,
nieprzetworzone nasiona oleiste, surowe i nieprzetworzone ziarna,
nasiona, nasiona pszenicy, nasiona słonecznika, nasiona roślin, nasiona do upraw, nasiona do siewu, nieprzetworzone nasiona do użytku
rolniczego, ziarno siewne, ziarna naturalne, żywe bydło, bydło opasowe (mięsne), krowy żywe, owce [żywy inwentarz], świnie, żywe
kozy, rzepak, 35 usługi w zakresie kupna, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paszą dla zwierząt.

Nr 11/2018
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(111) 312326
(220) 2018 02 26
(210) 482793
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) SUNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) glovii
(540)

(111) 312330
(220) 2018 02 26
(210) 482811
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Banino, PL.
(540) STEGNA FOREST
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].

(111) 312327
(220) 2018 02 25
(210) 482804
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) SILESIA PÓŁMARATON
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 02.07.13, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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, fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, 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 zawodów sportowych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online
nie do pobrania, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
(111) 312328
(220) 2018 02 26
(210) 482805
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Banino, PL.
(540) Stegna Forest
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].
(111) 312329
(220) 2018 02 26
(210) 482808
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) MATULA ADRIAN KANCELARIA PRAWNA PRAWNIK
ZAGRANICZNY, Wrocław, PL.
(540) mPrawnik
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi adwokatów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi
informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, badania prawne, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi asystentów
prawnych, usługi monitorowania prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych.

(111) 312331
(220) 2018 02 27
(210) 482832
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) BALUTA ROBERT GESPAR, Przeźmierowo, PL.
(540) VICHER
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki
damskie, letnie sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie
sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo,
koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami,
koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu,
spodnie, spódnico-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie],
spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni,
spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan
[bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką
w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry,
swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe,
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze
[do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału
dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez

4266

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki
do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne
kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół
szyi, bolerka.

(111) 312332
(220) 2018 02 27
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) HYPERION
(540)

(210) 482837

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 312333
(220) 2018 02 27
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) HYPERION
(540)

(210) 482838

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

Nr 11/2018

(111) 312334
(220) 2018 02 27
(210) 482839
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) ADEROLIO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 312335
(220) 2018 02 27
(210) 482840
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) EVNUTOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 312336
(220) 2018 02 27
(210) 482848
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) LESIŃSKI ROBERT FIRMA HANDLOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) to TU kupisz taniej
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, 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,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe.
(111) 312337
(220) 2018 02 27
(210) 482850
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) HP HAND-PROD Nasza technologia jest Twoją przyszłością
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(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 stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 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, 16 papier
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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, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

(111) 312338
(220) 2018 02 27
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) WYSZYŃSKI RAFAŁ PILAWSKI, Katowice, PL.
(540)
(540)

(210) 482854

(531) 24.17.15, 26.01.16, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami,
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe,
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe,
koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice,
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki,
ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki
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z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe,
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie
szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki
do zawijania wokół szyi, bolerka.

(111) 312339
(220) 2018 02 15
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) DONKISZON
(510), (511) 29 kiszone ogórki.

(210) 482527

(111) 312340
(220) 2018 02 19
(210) 482537
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 03
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) LEVOSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwkaszlowym, preparat wspomagający leczenie o działaniu przeciwkaszlowym.
(111) 312341
(220) 2018 02 19
(210) 482545
(151) 2018 07 13
(441) 2018 03 26
(732) INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) ZAKŁAD APARATÓW ELEKTRYCZNYCH APENA
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne
urządzenia i przyrządy zabezpieczające, urządzenia pomiarowe
elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory
elektryczne, przełączniki elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki
elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody
drukowane.
(111) 312342
(220) 2018 02 19
(210) 482553
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) ZGLIŃSKI ADAM PROJEKTY Z SERCEM, Koszalin, PL.
(540) Mia MARIA
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria wykonana
ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby
na ubrania w postaci biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, akcesoria
do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki
ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, paciorki
do medytacji, sznury modlitewne, spinki do mankietów i krawatów,
medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zegary
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i zegarki, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy
z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane z metali szlachetnych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali
szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria wykonana ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby na ubrania
w postaci biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, bursztyny, akcesoria
do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki
ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria, szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, paciorki
do medytacji, sznury modlitewne, spinki do mankietów i krawatów,
medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zegary
i zegarki, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
posągi i figurki wykonane z drewna, bursztynu lub wosku, posągi
z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy
z metali szlachetnych, inne niż biżuterii, krucyfiksy z drewna, szkła,
bursztynu, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię
wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, sakiewki na różańce, naczynia liturgiczne,
dewocjonalia, zestawy kolędowe, pasyjki, pateny liturgiczne, patery, kielichy liturgiczne, dzwonki i gongi, pulpity do książek, oprawy
książek, modlitewniki, książki religijne, kartki okolicznościowe, kartki
świąteczne, pamiątki sakramentalne, witraże dekoracyjne, ozdoby
kryształowe, wyroby kryształowe szklane, podstawki pod szklanki,
podstawy pod wino, dzbanki, wazony, wstążki, opakowania papierowe, pióra i długopisy, pieczęcie z laku, pieczęcie suche, zakładki
do książek, świece, świeczniki, świeczniki-lichtarze, obrazy sakralne,
ikony, ikony malowane, ikony ceramiczne, ikony drewniane.

(111) 312343
(220) 2018 02 19
(210) 482556
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) KELNER AGNIESZKA, Katowice, PL.
(540) żując źdźbło trawy
(510), (511) 21 bidony, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki izolowane, butelki na napoje dla podróżnych, plastikowe butelki na wodę [puste], butelki shakery sprzedawane puste, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, karafki [na alkohol],
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubki ceramiczne, kubki gliniane, kubki nadające się na kompost, kubki podróżne, kubki
porcelanowe, kubki szklane, kufle, kufle na piwo, menażki, miseczki,
naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, piersiówki,
piknikowe koszyki, koszyki z naczyniami piknikowym, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki termoizolacyjne,
przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, słoiki na ciastka, szklane naczynia do picia, talerze,
termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termosy, termosy
do napojów, torby izotermiczne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane malowane, 25 apaszki [chustki],
bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy polarowe,
bluzy z kapturem, bokserki, czapki [nakrycia głowy], czapki baseballowe, czapki bez daszka, czapki dziane, czapki sportowe, czapki
wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki [nakrycia
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głowy], espadryle, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], kamizelki, kapelusze przeciwdeszczowe, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
sportowe z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo,
krawaty, kurtki [odzież], kurtki bluzy, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, maski na oczy, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, opaski przeciwpotne na głowę,
opaski na nadgarstek, opaski przeciwpotne na nadgarstek, pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długim
rękawem, podkoszulki z krótkim rękawem, polary, poncza, sandały
kąpielowe, skarpetki, Softshelle [odzież], spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie dresowe, spodnie nieformalne, spodnie sportowe,
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, wygodne luźne spodnie.

(111) 312344
(220) 2018 02 20
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń, PL.
(540) PROMAK
(540)

(210) 482569

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 31 pasze dla
zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu
pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
(111) 312345
(220) 2018 02 20
(210) 482570
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) DANIŁÓW DANUTA DP SYNERGIA, Wrocław, PL.
(540) DP SYNERGIA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.02.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, rachunkowość, księgowość i audyt.
(111) 312346
(220) 2018 02 27
(210) 482858
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) Kochamy Desery
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.01,
26.13.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
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i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek [custard], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi
hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.

(111) 312347
(220) 2018 02 28
(210) 482891
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) KAIZEN FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubin, PL.
(540) Kaizen Fleet
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, grafitowy
(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych, furgonetek, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów, transportową, 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
39 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, furgonetek oraz
pozostałych pojazdów samochodowych.
(111) 312348
(220) 2018 02 28
(210) 482892
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) KAIZEN FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubin, PL.
(540) Kaizen Rent
(540)

Kolor znaku: czerwony, grafitowy, biały
(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych, furgonetek, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów, transportową, 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
39 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, furgonetek oraz
pozostałych pojazdów samochodowych.
(111) 312349
(220) 2018 02 28
(210) 482898
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) WOJDYN-LUDWISIAK ALEKSANDRA KAIKAKU, Łódź, PL.
(540) KAIKAKU SHAPING THE FUTURE
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych
na rzecz innych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zarządzaniu
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie
strategii biznesowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalno-
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ścią gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych.

(111) 312350
(220) 2018 03 05
(210) 483099
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) kinobox
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy,
filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie
nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania,
naświetlone taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami,
płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej
czułości, naświetlone, naświetlone filmy o podwyższonej czułości,
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych,
projektory kinowe, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki
[artykuły papiernicze], broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne,
publikacje drukowane, torby papierowe, 25 odzież, 35 promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja reklam kinowych,
reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja
[reklama] koncertów, reklama w czasopismach, reklama promocyjna
projektów badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych,
reklamy kinowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
udzielanie informacji związanych z reklamą, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rozpowszechnianie
reklam, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi sprzedaży multimediów
oraz przekąsek i napojów, 40 obróbka taśm filmowych, przenoszenie
materiału wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów z jednego formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów,
41 dubbing, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń
kinematograficznych, prezentacja filmów, przedstawianie filmów,
wypożyczanie filmów, wypożyczanie projektorów, produkowanie
filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów, rozrywka filmowa, studia
filmowe, pokazy filmów wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji
filmów, wypożyczanie filmów kinowych, usługi pokazów filmowych,
pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci
filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, usługi studiów filmowych, przygotowywanie napisów do filmów, świadczenie
usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi informacyjne dotyczące
harmonogramu wyświetlania filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej
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telewizji, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
przygotowywanie posiłków i napojów, rozlewanie napojów, usługi
prowadzenia barów, bufetów, kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem sal na zebrania, wynajem
pomieszczeń na wystawy.

(111) 312351
(220) 2018 03 05
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) SPARKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubosz, PL.
(540) G
(540)

(210) 483101

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów,
10 urządzenia do masażu, 21 naczynia do gotowania, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet, w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz sprzedaż bezpośrednia w związku
z wyposażeniem domu, urządzeniami do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, naczyniami do gotowania, urządzeniami do masażu, pościelą, oczyszczaczami powietrza
[do użytku domowego], nawilżaczami, elektrycznymi odkurzaczami
piorącymi do dywanów, okularami przeciwsłonecznymi, oprawkami
do okularów.
(111) 312352
(220) 2018 03 06
(210) 483164
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ LEGIONOWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, PL.
(540) pec LEGIONOWO
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii.
(111) 312353
(220) 2018 03 06
(210) 483170
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) NAV24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) NAV24 business software
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie firmowe, oprogramowanie do zakładów, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do zarządzania organizacją pracy, komputerowe oprogramowanie
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do pracy zespołowej, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
arkuszami kalkulacyjnymi, 42 usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 312354
(220) 2018 03 07
(210) 483179
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra, PL.
(540) somuchso
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołu
muzycznego, produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.
(111) 312355
(220) 2018 03 07
(210) 483180
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) KLUGE DARIUSZ FIRMA KLUGE, Maszewo Duże, PL.
(540) KLUGE
(540)

(531) 12.03.11, 12.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 12.03.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 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, 40 obróbka materiałów.
(111) 312356
(220) 2018 03 09
(210) 483317
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Neospasmina przynosi spokój
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty farmaceutyczne, środki wspomagające leczenie i podnoszące odporność organizmu, suplementy diety do celów medycznych.
(111) 312357
(220) 2018 03 09
(210) 483319
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEXCONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) ARCHTEKA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 26.03.04, 26.03.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 publiczna prezentacja i pokazy świadczonych usług
w zakresie montażu różnego rodzaju wykładzin np. targowych, kon-
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traktowych, montażu sztucznej trawy, mat wejściowych, wycieraczek,
paneli podłogowych, systemów antypoślizgowych, dywanów, podłóg
winylowych, montaż folii do reklamy wizualnej, folii dekoracyjnych
do szkła, montaż folii architektonicznych, samochodowych, okiennych
itp, prowadzone w formie pokoju wystawienniczego, miejsca przeznaczonego do prezentowania specjalnie zaaranżowanych ekspozycji,
37 montaż wykładzin targowych, kontraktowych, montaż sztucznej
trawy, montaż mat wejściowych, wycieraczek, montaż paneli podłogowych, montaż systemów antypoślizgowych, montaż podłóg winylowych, montaż dywanów, montaż folii do reklamy wizualnej, montaż
folii dekoracyjnych do szkła, montaż folii architektonicznych, montaż
folii samochodowych, montaż folii okiennych.

(111) 312358
(220) 2018 03 12
(210) 483392
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) junior
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, różowy, jasnoróżowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt sportowy
nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne
na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(111) 312359
(220) 2018 03 14
(210) 483496
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) GMINA MIASTA GDYNIA, Gdynia, PL.
(540) InnovaBio
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinie biotechnologii, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
konkursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji w dziedzinie
biotechnologii, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych
w dziedzinie biotechnologii.
(111) 312360
(220) 2016 05 25
(210) 457002
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 05
(732) KAMUSIŃSKI ARKADIUSZ STIRLINX, Warszawa, PL.
(540) chrupka kalarepka
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie,
piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne,
catering, usługi gastronomiczne.
(111) 312361
(220) 2011 10 28
(151) 2018 07 10
(441) 2012 01 30
(732) PARADISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FOOD & JOY
(540)

(210) 392212

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 rośliny zbożowe, nasiona, ziarna, produkty rolne,
produkty ogrodnicze, produkty leśne, świeże owoce i warzywa, karma dla zwierząt, słód, 33 napoje alkoholowe, 35 organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, prowadzenie interesów osób
trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama, dystrybucja
i kolportaż materiałów reklamowych, 43 usługi hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej..
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(111) 312362
(220) 2014 06 09
(210) 429807
(151) 2018 01 23
(441) 2014 09 29
(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN, Kraków, PL.
(540) Książę Lubomirski
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 24.01.05, 24.09.01, 24.09.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 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, 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, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe na bazie
spirytusu) 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, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy
dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, 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, części i akcesoria do wymienionych towarów, rudy (kruszce), 7 maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze
o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające,
8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, 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, 12 pojazdy, urządzenia
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służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
14 metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachetne, perły, metale
szlachetne i ich imitacje, biżuteria, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, kółka na klucze i breloczki, części i akcesoria do wymienionych towarów, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
15 instrumenty muzyczne, 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, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów jak formy, odlewy, posągi i dzieła sztuki, pokrycia
i osłony, artykuły ozdobne wyrabiane z tych materiałów, figurki,
ozdobne folie, osłony zabezpieczające, pokrycia i osłony, gumki, taśmy, nici, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych
materiałów jak ćwieki ze skóry, futra ze skóry, meble, nici ze skóry,
okładziny do mebli, opaski skórzane, osprzęt do uprzęży, paski, pasy,
pokrowce, rzemienie, pudełka ze skóry, rzemyki, sznurowadła, sznury,
sznurówki, zawory, wentyle ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, sztuczne futro, walizki, sprężyny, wyprawione skóry,
uprząż wykonana ze skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna jak statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty,
markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach,
materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze,
23 przędza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie
(nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla
palaczy, zapałki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, instalowanie, konserwacja i naprawa
alarmów, zamków i kas pancernych, naprawa i konserwacja zegarów
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i zegarków, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, konserwacja i naprawa
opon, konserwacja i naprawa budynków, wypożyczanie maszyn
i urządzeń do czyszczenia i mycia, stacje obsługi pojazdów, naprawy,
konserwacja i tankowanie pojazdów, usługi szklarskie, wstawianie,
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, konserwacja i naprawa mebli,
instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, czyszczenie
i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych
z tych materiałów, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 barwienie, apreturowanie, cięcie, dekatyzacja, dekatyzowanie, dezodoryzacja, drukowanie, farbowanie, foliowanie, fotograficzne wytrawianie, garbowanie, impregnacja, impregnowanie ognioodporne i wodoodporne,
krawiectwo, kurczenie, laminowanie, nabłyszczanie, nadrukowywanie, nakładanie aplikacji, nakładanie wykończeń, ogniouodpornianie,
pikowanie, prasowanie, satynowanie, wytłaczanie, wybielanie, wycinanie, wykańczanie i powlekanie, zaprasowywanie materiałów,
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, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób jak usługi osobiste i społeczne, usługi astrologiczne i duchowe, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi pogrzebowe,
usługi religijne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.

(111) 312363
(220) 2014 12 31
(151) 2018 02 01
(441) 2015 04 13
(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) Sonel
(540)

(210) 437347

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy pomiarowe.
(111) 312364
(220) 2015 02 05
(151) 2018 06 18
(441) 2015 05 25
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(540)

(210) 438557

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wszystkie powyższe usługi dotyczą reklamy
w zakresie handlu detalicznego i/lub hurtowego, rzeczywistych lub
wirtualnych supermarketów, aptek, sklepów monopolowych i/lub jakichkolwiek sklepów i przedsiębiorstw, które zaopatrują konsumentów w dobra szybko zbywalne, 41 usługi informacji o edukacji, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.

Nr 11/2018
(111) 312365
(220) 2015 02 05
(151) 2018 07 17
(441) 2015 05 25
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 438558

(111) 312366
(220) 2015 02 05
(151) 2018 06 18
(441) 2015 05 25
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(540)

(210) 438559

(210) 438561

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamowych, wszystkie powyższe usługi
dotyczą reklamy w zakresie handlu detalicznego i/lub hurtowego,
rzeczywistych lub wirtualnych supermarketów, aptek, sklepów monopolowych i/lub jakichkolwiek sklepów i przedsiębiorstw, które
zaopatrują konsumentów w dobra szybko zbywalne, 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
(111) 312369
(220) 2015 04 03
(210) 441060
(151) 2018 06 26
(441) 2015 07 20
(732) DELFIN SPÓŁKA JAWNA BOŻENA PIECHA I MARIUSZ PIECHA,
Nowa Wieś, PL.
(540) delfin MARKET
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wszystkie powyższe usługi dotyczą reklamy
w zakresie handlu detalicznego i/lub hurtowego, rzeczywistych lub
wirtualnych supermarketów, aptek, sklepów monopolowych i/lub jakichkolwiek sklepów i przedsiębiorstw, które zaopatrują konsumentów w dobra szybko zbywalne, 41 usługi informacji o edukacji, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
(111) 312367
(220) 2015 02 05
(151) 2018 06 18
(441) 2015 05 25
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(540)

w zakresie handlu detalicznego i/lub hurtowego, rzeczywistych lub
wirtualnych supermarketów, aptek, sklepów monopolowych i/lub jakichkolwiek sklepów i przedsiębiorstw, które zaopatrują konsumentów w dobra szybko zbywalne, 41 usługi informacji o edukacji, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.

(111) 312368
(220) 2015 02 05
(151) 2018 07 17
(441) 2015 05 25
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamowych, wszystkie powyższe usługi
dotyczą reklamy w zakresie handlu detalicznego i/lub hurtowego,
rzeczywistych lub wirtualnych supermarketów, aptek, sklepów monopolowych i/lub jakichkolwiek sklepów i przedsiębiorstw, które
zaopatrują konsumentów w dobra szybko zbywalne, 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
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(210) 438560

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wszystkie powyższe usługi dotyczą reklamy

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 03.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, kisiel, żelatyna, konserwy, pikle, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka,
przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, budyń,
sosy do sałat, 31 świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne
kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne,
ziarna, 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus,
koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami wymienionymi w wykazie: 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,
kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb,
ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody,
miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze
i inne wyroby zbożowe, świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze
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i leśne, ziarna, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, wina, wódki, spirytus, koniaki, tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki.

(111) 312370
(220) 2015 04 15
(210) 441445
(151) 2018 07 26
(441) 2015 08 03
(732) WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) POZYCJONOWANIE.pl
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
outsourcing [doradztwo handlowe], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach
sieci Internet, usługi przygotowawcze dla pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach sieci Internet, depozycjonowanie
wyników w wyszukiwarkach sieci Internet, kampanie reklamowe
i promocyjne w sieci Internet, kampanie reklamowe i promocyjne
w mediach społecznościowych sieci Internet, pozycjonowanie treści
wideo w wyszukiwarkach sieci Internet, reklama wideo w sieci Internet, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe, telemarketing, 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 312371
(220) 2015 08 11
(210) 445833
(151) 2018 02 26
(441) 2015 11 09
(732) GOJO Industries,Inc., Akron, US.
(540) PURELL
(510), (511) 3 silnie działające preparaty czyszczące do rąk. mydła
do rąk, preparaty w kremie do czyszczenia rąk, preparaty w piance
do czyszczenia rąk, preparaty w mleczku do czyszczenia skóry, preparaty w piance do czyszczenia skóry, barierowe kremy i mleczka
do ciała, mydła do ciała w postaci mleczka, mydła do ciała w postaci
pianki, kremy do rąk, szampony i preparaty do mycia ciała, chusteczki
nasączone substancjami czyszczącymi do rąk, oraz wkłady wymienne
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, środki do czyszczenia
powierzchni twardych, oraz wkłady wymienne do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, preparaty dezynfekujące do powierzch-
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ni twardych i preparaty odkażające do powierzchni twardych, oraz
wkłady wymienne do wszystkich wyżej wymienionych towarów, uniwersalne środki czyszczące, mydła w kostce, mydła kremowe, mydła
dezynfekujące, preparaty nawilżające do twarzy, preparaty czyszczące
do rąk, mydła w płynie, mydła lecznicze, kremy do krocza, nawilżane
chusteczki czyszczące do stosowania w gospodarstwie domowym,
jednorazowe chusteczki nasączone czyszczącymi preparatami chemicznymi lub związkami do higieny osobistej, jednorazowe chusteczki nasączone czyszczącymi preparatami chemicznymi lub związkami
do stosowania w gospodarstwie domowym, jednorazowe chusteczki
nasączone czyszczącymi preparatami chemicznymi lub związkami
do zastosowania przemysłowego lub komercyjnego, preparaty nawilżające do skóry, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, mydła toaletowe, preparaty nawilżające do rąk, 5 sanitarne
preparaty do sterylizacji: nawilżane chusteczki do odkażania: nawilżane chusteczki do dezynfekcji, nawilżane chusteczki do sterylizacji, uniwersalne preparaty do dezynfekcji, uniwersalne preparaty do odkażania, uniwersalne preparaty do sterylizacji, jednorazowe chusteczki
nasączone dezynfekującymi preparatami chemicznymi lub związkami
do stosowania w gospodarstwie domowym, jednorazowe chusteczki
odkażające, jednorazowe chusteczki nasączone związkami sterylizującymi, nawilżane chusteczki do sterylizacji .

(111) 312372
(220) 2016 01 07
(151) 2017 05 23
(441) 2016 04 11
(732) TUORA KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) Janga
(540)

(210) 451095

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci usług koncertowych zespołu muzycznego.
(111) 312373
(220) 2016 01 20
(210) 451476
(151) 2018 07 25
(441) 2016 04 25
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 32 piwa, 33 wina.
(111) 312374
(220) 2016 01 28
(151) 2018 07 06
(441) 2016 05 09
(732) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER KRÓWKA
(540)

(210) 451742

(531) 03.04.02, 03.04.24, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15,
26.04.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10, 27.05.01
(510), (511) 5 wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność
do celów medycznych, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe
dla diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków,
chleb dla diabetyków, dodatki odżywcze do celów leczniczych, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, 30 wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka,
lody, desery lodowe, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, czekoladki, batony, bombonierki, kawa, herbata, napoje na ba-
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zie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, miód, melasa (syropy), wszystkie powyższe również jako produkty ekologiczne,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: zdrowa
żywność, produkty spożywczych rolnictwa ekologicznego, spożywcze produkty leczniczych, napoje spożywcze produkty dla diabetyków, wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków,
napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym
z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków,
preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb dla diabetyków,
owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe,
produkty spożywcze i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach,
soja konserwowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze,
produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów na bazie produktów ekologicznych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach,
39 dystrybucja, magazynowanie, składowanie, przechowywanie,
pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, pośrednictwo
w powyższych usługach, informacja o powyższych usługach.

(111) 312375
(220) 2016 01 29
(210) 451804
(151) 2018 07 24
(441) 2016 05 09
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA ROYAL BEAUTY CLINIC
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 312376
(220) 2016 03 10
(210) 453363
(151) 2018 03 16
(441) 2016 06 20
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin 24, IE.
(540) VIZIOBLOK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftalmologiczne, leki
w postaci kropli do oczu zawierające Timolol.
(111) 312377
(220) 2016 03 10
(210) 453371
(151) 2018 07 06
(441) 2016 06 20
(732) MEDICARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kłoda, PL.
(540) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
NIEZAPOMINAJKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 02.09.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 prowadzenie solariów, salonów odnowy biologicznej, fryzjerskich, kosmetycznych, salonów piękności, fizjoterapia,
fizykoterapia, manicure, masaże, praktyka lekarska, gabinety specjalistyczne-lekarskie, usługi w zakresie poradnictwa, leczenia, terapii,
usługi medycyny kosmetycznej, usługi w zakresie prowadzenia pensjonatów dla osób starszych, usługi w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej długoterminowej oraz krótkoterminowej, usługi w zakresie pomocy opiekunów medycznych, rehabilitantów, psychologów
oraz terapeutów zajęciowych, 45 usługi świadczone przez osoby
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, takie jak
opieka osobista nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

(111) 312378
(220) 2016 03 14
(210) 453622
(151) 2018 02 07
(441) 2016 06 20
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin, IE.
(540) VIZIPROST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftaImologiczne, leki
w postaci kropli do oczu.
(111) 312379
(220) 2016 05 09
(210) 456130
(151) 2018 07 27
(441) 2017 08 07
(732) ŁUKPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karczew, PL.
(540) ŁukPasz
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pasze lecznicze dla zwierząt, 31 pasze dla zwierząt,
dodatki do pasz nie dla celów leczniczych, pełnoporcjowe mieszanki
paszowe dla zwierząt, mieszanki pasz uzupełniające, artykuły jednoskładnikowe do żucia dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie
się drobiu, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, odpady z gorzelni jako pokarm dla zwierząt, otręby
zbożowe, wapno do pasz dla zwierząt, produkty do hodowli i tuczenia zwierząt, produkty uboczne obróbki ziaren zbóż jako pasza dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wysłodziny,
wytłoki z owoców, ziarno do żywienia zwierząt, przynęty dla wędkarzy jaja wylęgowe, żywe pisklęta drobiu, żywy drób do hodowli,
produkty do hodowli drobiu.
(111) 312380
(220) 2016 06 07
(210) 457519
(151) 2018 03 27
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin, IE.
(540) FYSSAGIR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki antykoncepcyjne.
(111) 312381
(220) 2016 06 23
(210) 458245
(151) 2018 02 09
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin, IE.
(540) MASIPREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, suplementy diety do celów leczniczych.
(111) 312382
(220) 2016 06 23
(210) 458249
(151) 2018 02 09
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin, IE.
(540) ALYR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, produkty przeciwalergiczne.
(111) 312383
(220) 2016 06 29
(210) 458377
(151) 2017 01 19
(441) 2016 08 16
(732) ZBIERAŃSKA-FRAŚ BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE IZI, Częstochowa, PL.
(540) IZI
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 24.17.03, 26.04.02, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy,
pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony,
pokrowce na zapasowe opony, pokrowce rowerowe, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
sportowe torby, torby na ubranie, 20 pokrowce na odzież, 40 usługi
druku, druk sitowy, krojenie tkanin.
(111) 312384
(220) 2016 09 29
(151) 2018 01 10
(441) 2017 08 28
(732) TRAN THI THU HUYEN, Warszawa, PL.
(540) D H&DILESELL
(540)

(210) 462118

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 24.15.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, odzież jeansowe, spodnie, kurtki, koszule, spódnice, płaszcze.
(111) 312385
(220) 2016 09 20
(151) 2018 07 31
(441) 2016 11 07
(732) SABANA-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki, PL.
(540) optima PLUS
(540)

(210) 461757

(531) 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako
zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki
eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne],
olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki
do masażu, nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, naturalne
olejki do celów oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji
włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała
w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne
olejki do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki
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zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe,
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane
mydła, mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nielecznicze preparaty do masażu, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, woski
do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi.

(111) 312386
(220) 2016 12 21
(210) 465482
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 17
(732) EMPLOYER BRANDING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) I LOVE MY job WINNER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.14,
26.01.18, 02.09.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej.
(111) 312387
(220) 2016 12 22
(210) 465566
(151) 2018 07 13
(441) 2017 03 06
(732) GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radymno, PL.
(540) GEO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.04, 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, artykuły żelazne, narzędzia, elektronarzędzia, artykuły
elektryczne, artykuły ogrodnicze, artykuły oświetleniowe, artykuły
metalowe w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, promocja sprzedaży po-
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wyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi związane z prowadzeniem
hurtowni: paliw, olejów, gazów płynnych, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie gruntami, zarządzanie
finansami, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
lokali na cele biurowe, wynajem powierzchni biurowej, wyceny finansowe nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 37 doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, informacja budowlana, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, informacja o naprawach,
instalacja i naprawa rurociągów, instalacja materiałów izolacyjnych,
instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, instalacja systemów rurociągów,
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń
łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie domowych
urządzeń zabezpieczających, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa
systemów klimatyzacyjnych, instalowanie urządzeń sanitarnych,
instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, instalowanie
systemów rurociągów do przesyłania cieczy, instalowanie systemów
odkurzania centralnego, izolacja rur, izolowanie budynków, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji
w budynkach, konserwacja i naprawa rur odpływowych, konserwacja
i naprawa rur używanych w urządzeniach przemysłowych, konserwacja i naprawa systemów rurociągów, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konserwacja instalacji przemysłowych, konserwacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja rur kanalizacyjnych,
konserwacja przewodów, konserwacja rurociągów, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], konserwacja urządzeń
automatycznych, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia,
konstrukcja i naprawa budynków, montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji przemysłowych, montaż
urządzeń centralnego ogrzewania, montaż urządzeń grzewczych,
montaż wykładzin kanałów ściekowych, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad remontami budynków, naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy
wody, naprawa pomp, naprawa urządzeń grzewczych, naprawa
systemów kanalizacji, naprawcze roboty budowlane, odblokowywanie odpływów, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie rur gazowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
gazociągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania
odpływów wody, podziemne prace budowlane w zakresie systemu
rur, podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, podziemnie
prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, pompowanie i czyszczenie szamb, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, renowacja
instalacji przemysłowych, serwisowanie rurociągów, serwisowanie
rur kanalizacyjnych, spawanie do celów naprawczych, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi
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doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi hydrauliczne, usługi instalowania rur, usługi stacji
obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], usługi stacji obsługi samochodów, usługi tankowania paliwa
do pojazdów, usługi układania rur, usługi wykonawców w zakresie
instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi napraw, instalacji oraz konserwacyjne w zakresie
zagospodarowania nieruchomości, wynajem narzędzi budowlanych,
usługi myjni pojazdów.

(111) 312388
(220) 2017 02 27
(210) 468232
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Żary, PL.
(540) prezentomat
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 35 usługi sprzedaży towarów, usługi sprzedaży towarów przez Internet, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi sprzedaży dotyczące towarów: odzieży,
obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui
na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery,
toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery,
pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć,
toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze,
przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki
do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne
w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów:
odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór,
ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów,
etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery,
pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć,
toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze,
przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki
do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne
w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży dotyczące towarów z nadrukiem:
odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór,
ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów,
etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery,
pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć,
toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze,
przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki
do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne
w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe,
kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla
dzieci, usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów,
piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek
do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek
na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary,
skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy
ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki,
zabawki dla dzieci, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing telefoniczny, marketing bezpośred-
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ni, marketing afiliacyjny, marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego,
marketing imprez i wydarzeń, marketing dotyczący promocji, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej promocja
sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, 39 dostarczanie paczek.

(111) 312390
(220) 2017 03 15
(210) 468910
(151) 2018 07 31
(441) 2017 05 29
(732) KOSTRZEWA PIOTR, Warszawa, PL.
(540) GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH im. Witolda
Rychtera
(540)

(111) 312389
(220) 2017 03 13
(210) 468749
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) BIEŃKOWSKA TAMARA TAMARA BIEŃKOWSKA & SPARING
PARTNERS, Jabłonna, PL.
(540) sparring partners
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.06
(510), (511) 25 ubrania sportowe, 35 wystawy w celach handlowych i/
lub reklamowych, giełdy i aukcje pojazdów, reklama, 41 rozrywka, organizacja i prowadzenie rajdów, imprez sportowych i/lub kulturalnych,
publikowanie tekstów, książek i periodyków-także elektroniczne.

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21
(510), (511) 16 książki, w tym podręczniki i poradniki, druki, czasopisma, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, reprodukcje,
reprodukcje graficzne, materiały piśmienne, afisze, plakaty, foldery,
broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe,
kalendarze, notatniki, notesy, torby i torebki do pakowania, zeszyty, kartki okolicznościowe, koperty, materiały drukowane, 35 usługi
w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności
gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie
(sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo pracy,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników, kadr zarządzających przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, opracowania i organizowania
programów promocyjnych, wyszukiwania informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych, 41 usługi coachingu, prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowników, w tym w formie gier rozwojowych,
usługi indywidualnego lub grupowego coachingu dla kadr zarządzających przedsiębiorstw i personelu, trening rozwoju osobistego,
trening umiejętności zawodowych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, informacje
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów
tematycznych, kształcenie praktyczne, informacja on-line odnośnie
nauczania, rozrywki, działalności kulturalnej, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, opracowywania i wdrażania programów rozwojowych dla personelu, szkolenia
i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarządzania, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, szkolenie związane z karierą zawodową, usługi
w zakresie tłumaczeń, organizowanie wystaw edukacyjnych.

(111) 312391
(220) 2017 04 05
(210) 470045
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 25
(732) WOJTYSIAK SYLWIA, Września, PL.
(540) PKF PSYCHOTERAPEUTYCZNY KLUB FILMOWY
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania czasopism, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania
za pośrednictwem usług teletekstu, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna online periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac
naukowych, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje
multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków,
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet,
periodyków katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów
i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie
podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi
publikacji, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi związane
z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, organizowanie konferencji,
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wystaw i konkursów, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja seminariów, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów,
prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki
sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, doradztwo w zakresie produkcji
filmów i muzyki, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja-), montaż filmów, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów
radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja filmów
szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja prezentacji audiowizualnych,
projekcja filmów do celów technicznych, projekcja filmów do celów
medycznych, projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie),
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie programów radiowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych bezprzewodowych i online, usługi edukacyjne
i instruktażowe, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, badania edukacyjne, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy w zakresie
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, nauczanie w zakresie zdrowia, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali
w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie
sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kursów
w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie edu-
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kacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup psychoterapeutycznych, nie online, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie
kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość,
organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie warsztatów,
organizowanie wykładów, pokazy edukacyjne, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadzenie edukacyjnych programów
wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie imprez
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie zajęć, przygotowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju
osobistego, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone
przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi edukacyjne
świadczone przez wyższe uczelnie [akademie], usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne
w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w szkołach średnich,
usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi egzaminowania
(edukacyjne), usługi instytutów edukacyjnych, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie
kształcenia uniwersyteckiego, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych,
wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
instruktażowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie [edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów edukacyjnych,
zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie
szkoleń online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie
komputerowej, nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, usługi doradztwa zawodowego instruktaże,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongre-
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sów, organizowanie i obsługa seminariów i sympozjów, kształcenie
praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, wypożyczanie książek oraz czasopism i innych materiałów drukowanych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, organizowanie akcji edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji w zakresie psychologii, psychoterapii,
psychiatrii, zdrowia psychicznego, opieki społecznej, edukacja w zakresie problemów emocjonalnych, zdrowia psychicznego, opieki społecznej, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wydawanie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi naukowe
i technologiczne, badania dotyczące nauki, badania i analizy naukowe,
badania naukowe, badania naukowe wspomagane komputerowo, doradztwo naukowe, doradztwo w zakresie badań naukowych, opracowywanie metod testowych, publikowanie informacji naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie
raportów naukowych, świadczenie usług badawczych, udostępnianie
informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie opracowywania metod
testowania, usługi w zakresie testów naukowych, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi terapeutyczne,
pomoc psychologiczna, usługi psychologów i psychoterapeutów, usługi prowadzenia warsztatów psychoterapeutycznych, usługi prowadzenia terapii indywidualnych oraz grupowych i rodzinnych z zakresu zdrowia psychicznego, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej,
psychiatria, usługi psychiatryczne, konsultacje psychiatryczne, testy
psychiatryczne, lecznice prywatne, porady psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc medyczna w zakresie chorób
psychicznych i zaburzeń emocjonalnych, hipnoterapia, leczenie uzależnień, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, pomoc
osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo w zakresie odchudzania,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

(111) 312392
(220) 2017 04 18
(210) 470589
(151) 2018 07 06
(441) 2017 09 04
(732) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) aeroprime
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza.
(111) 312393
(220) 2017 05 08
(210) 471339
(151) 2018 07 06
(441) 2017 12 11
(732) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI Polish Real Estate Forum
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, planowanie spotkań biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi
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nawiązywania kontaktów zawodowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów, organizacja szkoleń.

(111) 312394
(220) 2017 05 08
(210) 471341
(151) 2018 07 06
(441) 2017 12 11
(732) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TARGI MIESZKAŃ I DOMÓW
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
usługi reklamowe marketingowe i promocyjne, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, planowanie spotkań biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, 41 usługi edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów,
organizacja szkoleń .
(111) 312395
(220) 2017 05 10
(151) 2018 01 12
(441) 2017 09 11
(732) KĘPIŃSKI MARIUSZ, Kazimierz Dolny, PL.
(540) MANUFAKTURA Kazimierz
(540)

(210) 471470

(531) 27.05.01, 26.01.02, 24.09.16
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria do kapeluszy,
biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii
komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria],
bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami] breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki
na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki
[biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], monety, naszyjniki [biżuteria],
nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), pierścionki
[biżuteria], różańce, srebrne nici [biżuteria], spinki do mankietów, szpilki
[biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zawieszki [biżuteria],
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki,
zegary słoneczne, żetony miedziane, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika],
akwarele, albumy do wklejania, banknoty, broszury, fotografie [wydrukowane], fotograwiura, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki
z papieru lub kartonu, książki, lak do pieczętowania, litograficzne dzieła
sztuki, materiały piśmienne, mapy geograficzne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier,
papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier mache, papier
parafinowany, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, papier z miazgi
drzewnej, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, portrety, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny [grawerowanie], taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, taśmy przylepne do celów papierniczych
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lub do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,
tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, zakładki do książek, zakładki do stron, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 aktówki, etui na klucze, etykiety skórzane, imitacje skóry, koperty
ze skóry do pakowania, moleskin [imitacja skóry], pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, skórzane smycze, torby, torby na zakupy, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, wyroby rymarskie,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 butelki, cukiernice, czajniczki
do herbaty, doniczki na kwiaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, filiżanki, fiolki szklane [pojemniki], garnki, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, komplety
do likierów, kryształ [wyroby szklane], kubki, kufle, kufle na piwo, majolika, maselniczki, miseczki, miski ze szkła, mozaiki ze szkła nie do celów
budowlanych, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, patery, pieprzniczki,
podkładki na stół nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki
pod garnki, podkładki pod szklanki nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, puszki do pudru, salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy
stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczynia do picia, szkło
emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, świeczniki, talerze, wazony, wazy do zup, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szklane
malowane, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce
i łyżki, zestawy do przypraw, 28 broń zabawkowa, domki dla lalek, figurki do zabawy, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, karty do gry, lalki, latawce, marionetki, misie pluszowe, modele
będące zabawkami, szachownice, szachy, ubranka dla lalek, układanki
[puzzle], zabawki dla zwierząt domowych, zabawki, zabawki wypchane,
zestawy modeli w zmniejszone] skali do składania [zabawki], 40 druk
sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, fotograwiura, frezowanie,
garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, kowalstwo,
krawiectwo, rymarstwo, skórnictwo, wypalanie wyrobów ceramicznych.

(111) 312396
(220) 2017 06 09
(210) 472740
(151) 2018 07 02
(441) 2017 10 16
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Vi ESPRESSO FLAVORED VODKA
(540)
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(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 19 drzwi drewniane i drewnopochodne, ościeżnice, płyty niemetalowe, 20 meble, akcesoria do mebli
drewniane i drewnopochodne, drzwi do mebli.

(111) 312398
(220) 2017 06 23
(210) 473296
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) GFM RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów n/Prosną, PL.
(540) GFM
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, niebieski
(531) 26.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, 37 montaż rusztowań.
(111) 312399
(220) 2017 08 16
(210) 473472
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) TAHEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Michałowice, PL.
(540) Taheebo esencja natury
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, jasnozielony, żółty, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01, 05.03.13
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 susz owocowy, susz owocowy
aromatyzowany, susz owocowy aromatyzowany ekologiczny, przetwory owocowe, przetwory owocowe ekologiczne, 30 herbaty, herbaty owocowe, herbaty ziołowe, przetworzone zioła pojedyncze,
przetworzone mieszanki ziołowe, przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe aromatyzowane, przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe, przetworzone mieszanki ziołowo-owocowe ekologiczne, sól,
przyprawy, przyprawy ekologiczne, kawa, kawa ekologiczna, .
(111) 312400
(220) 2015 05 26 K
(210) 468964
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) CHOCOOOOOOOOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Pražská Čokoládová Manufaktura PRAGUE HANDMADE
CHOCOLATE
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 05.07.01, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci wódek .
(111) 312397
(220) 2017 06 20
(210) 473145
(151) 2018 07 19
(441) 2017 08 16
(732) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne, PL.
(540) Drzwi DRE. Drzwi w moim stylu.

(531) 07.01.01, 07.01.06, 27.05.01
(510), (511) 21 buteleczki, butelki, otwieracze do butelek, butelki
na napoje dla podróżnych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, przykrycia
na czajniczek, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki naczyń,
ekspresy do kawy, nieelektryczne, szkło emaliowane, etui na grzebie-
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nie, figurki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, filiżanki, filtry do kawy,
flaszeczki, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, formy,
foremki, foremki do ciast, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kandelabry [świeczniki], karafki, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne, filtry do parzenia kawy,
nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kieliszki, kryształ [wyroby szklane], kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
naczynia ceramiczne, pudelka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, szklanki do napojów, szkło [naczynia], wyroby garncarskie, wazony, 30 aromaty do żywności, aromaty kawowe, batony
lukrecjowe, biszkopty, czekoladki w bombonierkach, bułeczki słodkie,
bułki, chałwa, chipsy ryżowe, chleb, słodycze ozdobne, ciasta, aromaty
do ciast, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku,
cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, galaretki owocowe, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petitbeurre,
imbir, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, jogurt mrożony,
karmelki, kawa, napoje na bazie kawy, wyroby z kawy, krakersy, lody
spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących,
lukrecja, marcepan, migdały w czekoladzie / w cukrze / w polewie,
miód, musli, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, pierniki, pralinki, ciasto w proszku, trufle, puddingi, słodycze, słodycze do ssania, słodziki, słodziki
naturalne, substytuty kawy, syrop cukrowy do celów spożywczych,
tarty z nadzieniem, tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych, ciast, wafle, draże, orzechy w czekoladzie/w cukrze/w polewie,
35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: czekoladki, czekoladki w bombonierkach, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe w tym
wyroby w formie smarowideł lub nadzienia do wyrobów piekarniczych
i cukierniczych oraz nadzienia do ciast i przekąsek, batoniki, wafle, ciasta, ciastka, biszkopty, herbatniki, cukierki, pastylki, draże, trufle, marcepan, wyroby cukiernicze na bazie czekolady, orzechów, migdałów,
kakao, czekolada do picia, napoje na bazie kakao i czekolady, wyroby
czekoladowe w formie smarowideł lub nadzienia, lody, batoniki lodowe, mrożone wyroby cukiernicze, artykuły spożywcze, napoje, 43 usługi restauracyjne, prowadzenie kawiarni, pijalni czekolady, usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje, catering, lodziarnie.

(111) 312401
(220) 2017 07 14
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) WYDRO JAN LOCK-TEL, Bochnia, PL.
(540) iRon GLASS
(540)

(510), (511) 41 muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów.

(111) 312403
(220) 2017 08 31
(210) 475989
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) ADAMIAKJAZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WARSAW SUMMER JAZZ DAYS
(510), (511) 16 materiały poligraficzne takie jak w szczególności:
afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki], drukowane arkusze muzyczne, fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy geograficzne,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], obrazy
i zdjęcia, periodyki [czasopisma], podkładki na biurko, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, torby papierowe, zapisy nutowe, 41 usługi rozrywkowe polegające na organizowaniu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
festiwalu muzyki improwizowanej wraz z imprezami towarzyszącymi,
a także usług z tą organizacją związanych takich jak: usługi informacyjne o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów rozrywkowych i produkcja widowisk rozrywkowych, usługi impresaryjne, usługi
studia nagrań, montaż audycji radiowych i telewizyjnych, publikowanie wydawnictw rozrywkowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, 43 usługi w zakresie gastronomii takie jak w szczególności: bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracyjne, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 312404
(220) 2017 09 01
(210) 476028
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Firmowy Pakiet na Start ING
(540)

(210) 474127

Kolor znaku: żółty, czarny, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 16.01.04, 16.01.11, 26.03.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 osłony na telefony komórkowe, 21 nieprzerobione lub
półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego
w zakresie produktów: osłony na telefony komórkowe, nie przerobione lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie.
(111) 312402
(220) 2017 08 07
(210) 475055
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) STOPARCZYK KATARZYNA ŻYRAFA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowu
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie fuzji
firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania
biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja
kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie techniczne baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 312405
(220) 2017 09 10
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 05
(732) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) veno3fort
(540)

(531) 02.05.03

Nr 11/2018

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11

(210) 476321

Nr 11/2018
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(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające dietę nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub
tłuszczy, środki zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy,
30 produkty uzupełniające dietę nie do celów leczniczych na bazie
węglowodanów, środki zawierające witaminy i ekstrakty roślinne
nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów.

(111) 312406
(220) 2017 09 12
(210) 476367
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 29
(732) ELDAR R.PIETRZYK, M.RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) ROMANTICA ACTIVE
(510), (511) 25 majtki, figi, koszulki, biustonosze.
(111) 312407
(220) 2017 09 13
(210) 476532
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) WALEWSKI JACEK CZYSTE PARAPETY I BALKONY, Łódź, PL.
(540) ja1.pl CZYSTE PARAPETY
(540)

(531) 03.07.11, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 19 wyroby dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
(111) 312408
(220) 2017 09 18
(210) 476625
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ, Warszawa, PL.
(540) Pałac książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(540)

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 312409
(220) 2017 09 18
(210) 476630
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ, Warszawa, PL.
(540) Zamek książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(540)

(531) 07.01.01, 27.05.01
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(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 312410
(220) 2017 09 18
(210) 476632
(151) 2018 02 07
(441) 2017 10 23
(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ, Warszawa, PL.
(540) THE CROWN-KORONA RZECZPOSPOLITEJ
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy.
(111) 312411
(220) 2017 12 22
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 19
(732) ANIOŁOWSKI DANIEL, Krosno, PL.
(540) wino i talerzyki
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji.

(210) 480464

(111) 312412
(220) 2018 01 30
(210) 481738
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) TANZYNA VIOLETTA PERFECT SECRET, Racibórz, PL.
(540) Perfect Secret
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, szkolenia sportowe, szkolenia
zawodników sportowych, 44 konsultacje medyczne, usługi lecznicze
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi spa, badanie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, ocena kontroli wagi.
(111) 312413
(220) 2018 03 23
(210) 483991
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) Hamilton International AG (Hamilton International SA)
(Hamilton International Ltd.), Biel/Bienne, CH.
(540) HAMILTON
(510), (511) 9 komputery noszone na nadgarstkach, zegarki inteligentne, zegarki inteligentne z funkcjami płatniczymi, smartfony
w kształcie zegarków, aparaty i przyrządy optyczne, w tym okulary,
okulary przeciwsłoneczne, soczewki, etui na okulary, futerały na okulary przeciwsłoneczne i lupy, ogniwa elektryczne i baterie do zegarków i instrumentów chronometrycznych, 14 metale szlachetne
i ich stopy oraz towary wykonane z tych materiałów lub pokryte nimi,
ujęte w tej klasie, a mianowicie figurki, trofea, biżuteria, mianowicie
pierścionki, kolczyki, spinki do mankietów, bransoletki, amulety,
broszki, łańcuszki, naszyjniki, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, szkatułki na biżuterię, etui na biżuterię, kamienie szlachetne,
kamienie półszlachetne (kaboszony), przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, mianowicie zegarki, chronometry, chronografy,
zegary, bransoletki zegarkowe, zegary ścienne, budziki oraz części
i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, a mianowicie wskazówki do zegarków, kotwiczki, wahadełka, bębenki do sprężynki
naciągowej, etui na zegarek, paski do zegarków, tarcze zegarkowe,
mechanizmy do zegarów i zegarków, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do przyrządów do mierzenia czasu, mechanizmy do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, etui na przyrządy
do mierzenia czasu, pokrowce na zegarki, etui na zegarki.
(111) 312414
(151) 2018 02 13

(220) 2017 09 18
(441) 2017 10 23

(210) 476636
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(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ, Warszawa, PL.
(540) Zamek książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(540)

Nr 11/2018

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, eskorta-ochrona osobista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w systemie bezpieczeństwa
i antywłamaniowym, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 312415
(220) 2017 10 09
(210) 477408
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) SELEKTIVV EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa, PL.
(540) Geotrapping
(510), (511) 35 dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kampanie marketingowe, marketing
skierowany do konkretnej grupy docelowej, oceny szacunkowe
do celów marketingowych, reklama, reklama banerowa, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, reklamy online, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, reklama w aplikacjach i na stronach
mobilnych na smartfonach i tabletach, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, badania dotyczące przetwarzania danych, eksploracja danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], usługi w zakresie pozyskiwania danych i ich przetwarzania dla
potrzeb marketingu.
(111) 312416
(220) 2017 10 10
(210) 477487
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) iCar
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi ochroniarskie, eskorta-ochrona osobista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w systemie bezpieczeństwa
i antywłamaniowym, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 312417
(220) 2017 10 10
(210) 477489
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SOLID SECURITY iCar

(111) 312418
(220) 2017 10 26
(210) 478272
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) PTYŚ napój gazowany o smaku pomarańczowym
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, ciemnoróżowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.11, 05.07.22
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, soki, wody
stołowe.
(111) 312419
(220) 2017 10 26
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) SZCZEŚNIAK RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) KOLA napój gazowany o smaku KOLA
(540)

(210) 478273

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 01.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe.
(111) 312420
(220) 2017 10 27
(151) 2018 06 20
(441) 2017 12 27
(732) TOBOŁA LUDOMIR, Wrocław, PL.
(540) SWEET CAKE
(540)

(210) 478300

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, pomarańczowy,
czerwony, czarny, biały
(531) 02.03.01, 08.01.10, 26.04.01, 29.01.15, 27.05.01

Nr 11/2018
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(510), (511) 2 atramenty jadalne, barwniki, barwniki słodowe, barwniki spożywcze, 16 pudełka z papieru lub kartonu, 21 foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki, maty
do pieczenia, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, ciasto (masa do pieczenia),
ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, dekoracje cukiernicze
do ciast, lukier do ciast, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(111) 312421
(220) 2017 11 14
(151) 2018 07 20
(441) 2018 03 19
(732) GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) AMB GRUPA
(540)

(210) 478979

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, reklama, reklama telewizyjna, reklama
radiowa, marketing, zarządzanie działalnością gospodarczą, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
zarządzanie firmą na rzecz osób trzecich, zarządzanie aktywami, majątkiem, nieruchomościami, udziałami, zarządzanie portfolio.
(111) 312422
(220) 2017 11 18
(210) 479161
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) SM PROGRES 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bestwina
Kaniów, PL.
(540) SM PROGRES 2
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 sprzedaż: pojazdów lądowych, części zamiennych
do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, odzieży, materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, paliw, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów
do konserwacji pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych
do utrzymania sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu myjni samochodowych, stacji paliw, salonów samochodowych, stacji naprawczych
i diagnostycznych, usługi związane z dystrybucją w/w towarów
przez Internet, wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi promocyjne i reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz
danych, prowadzenie salonów sprzedaży samochodów oraz innych
pojazdów, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstw podmiotów zagranicznych,
usługi związane z zatrudnianiem i wypożyczaniem pracowników,
37 Konserwacja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi związane z polerowaniem
pojazdów, usługi w zakresie pomocy drogowej, myjnie pojazdów,
stacje benzynowe, usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie:
mediów, inżynierii sanitarnej, teletechniki, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego oraz burzącego, wypożyczanie myjni samochodowych, 39 transport drogowy
towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek
towarów, konfekcjonowanie i sortowanie towarów, dostarczanie towarów do klientów, usługi logistyczne w zakresie transportu, magazynowania i przeładunku towarów, transport osób, wynajmowanie
i wydzierżawianie pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowa-
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nie garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży, wynajmowanie powierzchni na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów
i wypożyczalni pojazdów, usługi w zakresie dystrybucji paliw.

(111) 312423
(220) 2017 09 27
(210) 476970
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, PL.
(540) Ice & Fun
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy, granatowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.09, 01.15.23
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody i desery
lodowe, sorbety, lody w proszku.
(111) 312424
(220) 2017 10 06
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) XLINE
(540)

(210) 477373

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory/baterie do kamer i komputerów, baterie/
akumulatory do deskorolek elektrycznych, akumulatory do pojazdów, w tym jednośladów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów,
elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, zasilacze sieciowe (baterie), baterie akumulatorowe, ładowalne baterie
elektryczne, baterie do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego (baterie), akumulatory i akumulatorki do ponownego naładowania, baterie zapłonowe, baterie
litowe, baterie jonowe, baterie litowo-jonowe, baterie anodowe, baterie akumulatorowe litowe, Urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, ładowarki, banki energii, przenośne ładowarki, zasilacze mobilne,
ładowarki do zasilaczy, zasilacze przenośne, mini głośniki, baterie
zapasowe (powerbanki), ładowarki do baterii zewnętrznych, akumulatorki do przenośnych urządzeń elektronicznych, kieszonkowe urządzenia Wi-Fi i akumulujące energię, zewnętrzne baterie do telefonów
komórkowych i Baterie zewnętrzne, urządzenia zasilające do komputerów i innych urządzeń elektronicznych, zestawy baterii, przenośne
ładowarki (powerbank) do smartfonów i tabletów, zasobniki energii
(dodatkowe akumulatory do zaopatrzenia urządzeń przenośnych
w prąd), akumulatory do telefonów, komputerów, podręcznych komputerów i tabletów, sprzęt do zapewnienia wysokiej jakości energii,
części i akcesoria do telefonów komórkowych, indukcyjne ładowane,
elektryczne i/lub elektroniczne urządzenia, mianowicie mobilne akumulatory elektryczne, urządzenia do zdalnego sterowania, mobilne
akumulatory elektryczne, mobilne urządzenia końcowe, odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4, zestawy słuchawkowe, głośniki, głośniki
z technologią bluetooth, akcesoria do smartfonów, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia audio, kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable
elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable telekomunikacyjne, kable i przewody elektryczne, elektroniczne, połączeniowe,
pomiarowe, rozruchowe, startowe, uruchamiające, kable audio, kable USB, kable do mikrofonów, kable do modemów, kable elektryczne pośrednie, elektryczne kable interfejsowe, kable do komputerów
i do drukarek, kable do baterii, kable do anten, kable do głośników,
kable zasilające, elektryczne kable połączeniowe, kable optyczne
(światłowody), kable do instrumentów muzycznych, kable do transmisji danych, kable do przekaźników radiowych, przewody świetlne
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USB, przewody do USB, przewody do przekazu sygnałów optycznych, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe, sieciowe, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do joysticków, smartfonów, ładowarki
do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach,
klawiatury komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe,
komputerowe karty sieciowe, szeregowe porty komputerowe, równoległe porty komputerowe, komputerowe urządzenia sterujące,
chipy komputerowe, myszki komputerowe, moduły komputerowe,
rysiki komputerowe, podzespoły komputerowe, obudowy komputerowe, interfejsy komputerowe, komputerowe monitory ekranowe,
programy komputerowe, zapisane oprogramowanie komputerowe,
bezprzewodowe peryferia komputerowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe stacje dokujące, pamięci komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe do gier,
sprzęt do telefonii komputerowej, terminale komputerowe, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, do zarządzania
informacjami, do transmisji informacji, użytkowe programy komputerowe do pobrania, urządzenia komputerowe do magazynowania
danych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, kartridże do gier komputerowych (oprogramowanie komputerowe), urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, moduły
sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych
korzystających z Internetu przedmiotu, komputerowe karty sieciowe
LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci
komputerowych, komputery i sprzęt komputerowy, tablety, notbooki, laptopy, monitory, dyski twarde, klawiatury (radiowe, bluetooth,
kablowe), myszy (radiowe, bluetooth, kablowe), karty komputerowe,
w szczególności karty graficzne i karty interfejsowe, karty pamięci,
modemy, a także złożone z nich instalacje komputerowe, komputerowe połączenia wtykowe, karty rozszerzeń, pamięci USB, pokrowce
na komputery, części, akcesoria i pojedyncze elementy do towarów
zawarte w tej klasie.

(111) 312425
(220) 2017 10 09
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eska ROCK TV
(540)

(210) 477442

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama w Internecie dla osób
trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, publikowanie materiałów reklamowych
online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie koncertów muzycznych,
38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów telewizji kablowej, usługi transmisji
strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD]
i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji
telewizyjnych, telewizyjnych (transmisja programów-), transmisja
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów
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przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie
programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania programów
i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę,
nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej,
usługi łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie
audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych online, 41 usługi rozrywkowe
telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub programów
telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja
programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów
rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych,
produkcja programów dla telewizji kablowej, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych
i radiowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie
produkcji programów radiowych, realizowanie rozrywki w postaci
programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów
telewizyjnych i radiowych, usługi edukacyjne w postaci muzycznych
programów telewizyjnych, usługi programów informacyjnych dla
radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, udostępnianie rozrywki online w postaci
programów typu teleturnieje, zapewnianie rozrywki online, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania online,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, prezentacja koncertów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali muzycznych, usługi bibliotek muzycznych,
organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, usługi w zakresie
muzycznych studiów nagrań, organizowanie występów muzycznych
na żywo, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów
muzycznych na żywo.

(111) 312426
(220) 2017 12 21
(210) 480393
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPT
(540)

Kolor znaku: czerwony, żołty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez Internet, osprzęt
i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje mobilne do zamawiania
usług transportu samochodowego, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydawnictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi,
podręczniki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy muzyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej,
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zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci internetowej,
w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku,
obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopismami,
publikacjami, drukowanymi materiałami piśmiennymi, artykułami
biurowymi, meblami, sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związane z transportem osób, system bezgotówkowego
korzystania z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką,
samochodowy transport pasażerski miejski i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, doradztwo i konsultacje w zakresie transportu
taksówkowego, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja
o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi kurierskie, usługi
w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego i towarowego, transport
przedmiotów wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi informacji o transporcie,
usługi pośrednictwa w transporcie, 41 usługi i doradztwo w zakresie
publikowania tekstów, tworzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czasopism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów,
szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(111) 312427
(220) 2017 12 21
(210) 480396
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPT TAXI 19191
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 16.01.11, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez Internet, osprzęt
i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje mobilne do zamawiania
usług transportu samochodowego, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydawnictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi,
podręczniki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy muzyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci internetowej,
w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku,
obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopismami,
publikacjami, drukowanymi materiałami piśmiennymi, artykułami
biurowymi, meblami, sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związane z transportem osób, system bezgotówkowego
korzystania z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką,
samochodowy transport pasażerski miejski i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
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przewozu pasażerów, doradztwo i konsultacje w zakresie transportu
taksówkowego, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja
o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi kurierskie, usługi
w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego i towarowego, transport
przedmiotów wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi informacji o transporcie,
usługi pośrednictwa w transporcie, 41 usługi i doradztwo w zakresie
publikowania tekstów, tworzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czasopism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów,
szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(111) 312428
(220) 2017 12 21
(210) 480405
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Wola Radziszowska, PL.
(540) NGC NEW GENERATION CONTROLLER
(540)

(531) 21.01.11, 26.11.25, 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne, futerały na tablety, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych,
baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, etui na smartfony,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, komputerowe urządzenia sterujące, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do sterowania produktami
elektronicznymi.
(111) 312429
(220) 2017 12 13
(210) 480104
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 05
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) GÓRALECZKA Zakopiańska Góraleczka stworzona z pasji
do natury oraz tradycji. Skomponowana z najnowszej jakości
polskich owoców oraz krystalicznie czystej wody
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, ciemnoszary, granatowy,
jasnożółty, zielony, beżowy, różowy, niebieski
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 02.03.04, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 312430
(151) 2018 07 02

(220) 2017 12 14
(441) 2018 03 12

(210) 480114
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(732) BOOM FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) trzy igły
(540)
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(732) MICHALAK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DOMINUS, Poznań, PL.
(540) ELITE COOK
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, obuwie,
nakrycia głowy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów
względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
obuwie, nakrycia głowy, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, nabywanie towarów i usług dla innych firm, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
importowo-eksportowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, reklama i marketing, pokazy towarów, organizacja targów
w celach handlowych.
(111) 312431
(220) 2017 12 15
(210) 480159
(151) 2018 07 02
(441) 2018 03 12
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) Szpiedzy tajemnicza gra planszowa
(540)

(531) 09.07.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 10 maty do masażu do celów medycznych, poduszki
do celów medycznych, poduszki do masażu, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia i suszenia, sprzęt kuchenny elektryczny: piece, piecyki,
kuchenki, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, opiekacze
do mięsa, blachy, ruszty, grille, urządzenia chłodnicze, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, urządzenia elektryczne do ogrzewania:
grzejniki, piece i piecyki, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane
nimi: garnki, garnki kuchenne, komplety garnków kuchennych, patelnie, wyciskarki do owoców.
(111) 312434
(220) 2017 12 15
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) MICHALAK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DOMINUS, Poznań, PL.
(540) ELITE COMFORT
(540)

(210) 480179

(531) 02.09.01, 24.13.01, 24.13.17, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 10 maty do masażu do celów medycznych, poduszki
do celów medycznych, poduszki do masażu, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia i suszenia: sprzęt kuchenny elektryczny: piece, piecyki,
kuchenki, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, opiekacze
do mięsa: blachy, ruszty, grille, urządzenia chłodnicze, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, urządzenia elektryczne do ogrzewania:
grzejniki, piece i piecyki, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane
nimi: garnki, garnki kuchenne, komplety garnków kuchennych, patelnie, wyciskarki do owoców.
(111) 312435
(220) 2017 12 15
(210) 480202
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 05
(732) ADAMOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) ROK ZAŁ. 1974 ADAMOWSCY Legendarna gościnność
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 312432
(220) 2017 12 15
(210) 480160
(151) 2018 07 02
(441) 2018 03 12
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) FAMILY GAME
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 09.03.13,
04.05.02, 21.01.25
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 312433
(151) 2018 07 25

(220) 2017 12 15
(441) 2018 03 26

(210) 480169

Kolor znaku: żółty, szary, czarny
(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie salonu sprzedaży pojazdów mechanicznych, samochodów, motocykli, prowadzenie sklepu i/lub hurtowni
z następującymi towarami: części samochodowych, paliw do pojazdów samochodowych, prowadzenie agencji importowo-eksportowych dla osób trzecich w zakresie pojazdów mechanicznych, samochodów, motocykli, części samochodowych, paliw do pojazdów
samochodowych, pokazy towarów, reklamy, 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, wynajmowanie nieruchomości,
wycena używanych samochodów, 37 obsługa i naprawa pojazdów,
samochodów, mycie, wynajem sprzętu budowlanego, konserwacja
samochodów i ich części, usługi stacji obsługi samochodów, 39 wypożyczanie, wynajmowanie pojazdów, samochodów, magazynowanie, transport, wynajem samochodów elektrycznych, wypożyczanie
przyczep samochodowych.

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 312436
(220) 2017 12 18
(210) 480251
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiosenny Przysmak WŁOSZCZYZNA PASKI DOBRY WYBÓR
NISKA CENA!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, kremowy
(531) 05.03.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne,
mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw,
mrożone dania gotowe wegetariańskie składające się z warzyw, sałatki warzywne, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna
składająca się głównie z włoszczyzny, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z włoszczyzny.
(111) 312437
(220) 2017 12 18
(210) 480253
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiosenny Przysmak ZUPA JARZYNOWA DOBRY WYBÓR
NISKA CENA!
(540)

4289

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, programy komputerowe-oprogramowanie do pobrania, magnetyczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, sprzęgacze-urządzenia przetwarzające dane, urządzenia do przetwarzania danych, tokeny bezpieczeństwa-urządzenia szyfrujące, czarne skrzynki jako rejestratory danych, czytniki jako
sprzęt do przetwarzania danych, myszy-sprzęt do przetwarzania danych, skanery-urządzenia do przetwarzania danych, identyfikacyjne
karty magnetyczne, karty magnetyczne, karty inteligentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kodowane
karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 38 transmisja wideo na żądanie, nadawanie bezprzewodowe, transfer strumieniowy danych, zapewnienie
dostępu do baz danych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń-usługi telekomunikacyjne, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, 39 magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting serwerów,
wynajmowanie serwerów www, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń, odzyskiwanie danych komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, odblokowywanie telefonów
komórkowych, digitalizacja dokumentów-skanowanie, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich-usługi informatyczne, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], prawne administrowanie licencjami, śledzenie skradzionych przedmiotów.

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty,
jasnożółty, kremowy
(531) 05.03.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15, 11.03.09
(510), (511) 29 suszone i gotowane warzywa, mrożone warzywa,
mrożone warzywa z dodatkiem ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziół i/
lub przypraw, warzywa puszkowane w postaci zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkiem wyrobów mącznych, zupy z dodatkiem mięsa,
składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się
głównie z jarzyn, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z jarzyn.

(111) 312439
(220) 2017 12 19
(210) 480308
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 19
(732) QBITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) QBiTT
(540)

(111) 312438
(220) 2017 12 19
(210) 480296
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) QBITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13

4290

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 9 oprogramowanie gier, programy komputerowe jako
oprogramowanie do pobrania, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, sprzęgacze-urządzenia przetwarzające dane,
urządzenia do przetwarzania danych, tokeny bezpieczeństwa jako
urządzenia szyfrujące, czarne skrzynki-rejestratory danych, czytniki
jako sprzęt do przetwarzania danych, myszy-sprzęt do przetwarzania
danych, skanery-urządzenia do przetwarzania danych, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty magnetyczne, karty inteligentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kodowane
karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 38 transmisja wideo na żądanie, nadawanie bezprzewodowe, transfer strumieniowy danych, zapewnienie
dostępu do baz danych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń-usługi telekomunikacyjne, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, 39 magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting serwerów,
wynajmowanie serwerów www, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń, odzyskiwanie danych komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, odblokowywanie telefonów
komórkowych, digitalizacja dokumentów-skanowanie, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich-usługi informatyczne, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego-usługi prawne, prawne administrowanie licencjami, śledzenie skradzionych przedmiotów.

(111) 312440
(220) 2017 12 19
(151) 2018 07 30
(441) 2018 03 26
(732) KRZEMIŃSKI MACIEJ, Poznań, PL.
(540) MS BUDOWNICTWO
(540)

(210) 480353

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.01
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, powierzchniami mieszkaniowymi i biurowymi, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, pośrednictwo w obrocie
i wynajmowaniu nieruchomości, powierzchni mieszkalnych i biurowych, 37 Usługi budowlane, Konserwacja i naprawa budynków,
Instalowanie, konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w budynkach, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind oraz dźwigów w budynkach,
budowa budynków mieszkalnych i przemysłowych, budowa dróg
i mostów, usługi remontowo-budowlane, malowanie, gipsowanie,

Nr 11/2018

murarstwo, hydraulika, montaż rusztowań, instalowanie i naprawy
ogrzewania, rozbiórki budynków, uszczelniania i ocieplanie budynków, wypożyczanie sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed
korozją, stolarstwo, usługi związane z utrzymywaniem obiektów
w ciągłej używalności, konserwacje, usługi przywracające obiekt
do stanu używalności po zużyciu i uszkodzeniu-restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być
przywrócone do stanu pierwotnego, nadzór budowlany., 42 usługi
projektowe i badawcze, projekty budowlane, branżowe i architektoniczne, analizy techniczne, ekspertyzy naukowe i techniczne.

(111) 312441
(220) 2017 12 20
(210) 480385
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MONETEASY
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także
przez Internet, usługi doradcze w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczone
dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi
internetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informacji handlowych w postaci zestawień porównujących ceny towarów
i usług oferowanych przez różne podmioty w obrocie, w tym również
ceny towarów i usług oferowanych przez Internet, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, optymalizacja ruchu na stronach web, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
pośrednictwa w handlu, marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, marketing dotyczący promocji, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń
marketingowych, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowanie towarów
w mediach w celach sprzedaży detalicznej, promowanie działalności
gospodarczej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi portali internetowych, komunikacja poprzez terminale komputerowe lub poprzez łącza światłowodowe, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie forów
internetowych online, zapewnianie dostępu do baz danych, usługi
ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi w zakresie telekonferencji lub wideokonferencji, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie
administrowania stronami komputerowymi, usługi w zakresie analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze
w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na Internecie, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie online, usługi komputerowe, mianowicie optymalizacja wyszukiwarek, udostępnianie platform do wyszukiwania
w celu umożliwiania użytkownikom zapewniania wydawcom i sprzedawcom online możliwości szybszej, łatwiejszej i bardziej inteligentnej pracy, usługi oprogramowania jako usługi (SAAS), tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internet, przechowywanie danych elektronicznych,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, hosting serwerów, platforma marketingu internetowego oraz mobilnego jako
usługa obejmująca platformy oprogramowania komputerowego dla
sprzedawców detalicznych i firm w celu zapewnienia programów
premiowych dla konsumentów w zamian za reklamę opt-in, za pośrednictwem Internetu oraz mobilnych urządzeń elektronicznych.

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 312442
(220) 2017 12 21
(210) 480391
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPT TAXI 19191
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 16.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez Internet, osprzęt
i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje mobilne do zamawiania
usług transportu samochodowego, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydawnictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi,
podręczniki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy muzyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci internetowej,
w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku,
obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopismami,
publikacjami, drukowanymi materiałami piśmiennymi, artykułami
biurowymi, meblami, sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związane z transportem osób, system bezgotówkowego
korzystania z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką,
samochodowy transport pasażerski miejski i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, doradztwo i konsultacje w zakresie transportu
taksówkowego, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja
o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi kurierskie, usługi
w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego i towarowego, transport
przedmiotów wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi informacji o transporcie,
usługi pośrednictwa w transporcie, 41 usługi i doradztwo w zakresie
publikowania tekstów, tworzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czasopism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów,
szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.
(111) 312443
(220) 2017 12 21
(210) 480392
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPT TAXI 19191
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 16.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

4291

(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazywania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez Internet, osprzęt
i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje mobilne do zamawiania
usług transportu samochodowego, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydawnictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi,
podręczniki, instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy muzyczne, śpiewniki, materiały drukowane, broszury, nośniki papierowe programów komputerowych, kalendarze, obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery, 35 usługi reklamowe, również za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samochodach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sieci internetowej,
w sklepach i hurtowniach z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywania, odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku,
obrazu, z osprzętem i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopismami,
publikacjami, drukowanymi materiałami piśmiennymi, artykułami
biurowymi, meblami, sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związane z transportem osób, system bezgotówkowego
korzystania z taksówek, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za przejazd taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką,
samochodowy transport pasażerski miejski i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, doradztwo i konsultacje w zakresie transportu
taksówkowego, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja
o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi kurierskie, usługi
w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego i towarowego, transport
przedmiotów wartościowych, wynajmowanie pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi informacji o transporcie,
usługi pośrednictwa w transporcie, 41 usługi i doradztwo w zakresie
publikowania tekstów, tworzenia publikacji internetowych, wydawania książek, czasopism, druków, organizowanie konferencji i zjazdów,
szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.

(111) 312444
(220) 2017 12 08
(210) 479904
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) MS Fruttisecco
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały, szary
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 312445
(220) 2017 12 08
(210) 479917
(151) 2018 08 03
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) ALTEVIT
(510), (511) 5 suplementy diety do użytku medycznego, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, syropy na kaszel, wszystkie powyższe zawierające wyciągi z ziół.
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(111) 312446
(220) 2017 12 08
(210) 479923
(151) 2018 08 01
(441) 2018 02 12
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) KOCIE SMAKI
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, żwirek dla kotów.
(111) 312447
(220) 2017 12 08
(210) 479925
(151) 2018 08 03
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) NAVIL
(510), (511) 5 spraye do nosa do użytku medycznego.
(111) 312448
(220) 2017 12 09
(210) 479964
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) ATMOMAT SZATKOWSKI, RYNIEC SPÓŁKA JAWNA,
Włocławek, PL.
(540) ATMOMAT
(540)

Kolor znaku: bialy, ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
gazowniczych, przewodów rurowych, materiałów budowlanych,
prowadzenie agencji eksportowo-importowej.
(111) 312449
(220) 2017 12 11
(210) 479968
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 12
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ADVATUS GRUPA INTER PROJEKT
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 fi-
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skalne, 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 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) 312450
(220) 2017 12 11
(210) 480013
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) GRUPA ŁAPAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kudawa-Zdrój, PL.
(540) HOTEL VERDE MONTANA WELLNESS & SPA BIZNES RODZINA
ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 01.01.05, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelarskie, hotele, motele, pensjonaty,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, piwiarnie, winiarnie, cukiernie, usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(111) 312451
(220) 2017 12 11
(210) 480015
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kudowa-Zdrój, PL.
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(540) RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA ZAWIERCIE
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, substytuty piwa, korzenne piwa, piwo pszeniczne, mineralizowane piwa, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, imitacja piwa, piwa smakowe, brzeczka piwna,
piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, wino jęczmienne
[piwo], czarne piwo [piwo ze słodu palonego], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), piwa o małej zawartości alkoholu, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty
chmielu do produkcji piwa, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa],
ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, napoje na bazie
piwa, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo typu saison,
shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], produkty piwowarskie, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, syropy do lemoniady, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, preparaty do sporządzania likierów, moszcz konserwowany, niesfermentowany, pastylki do napojów gazowanych,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy do napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi
do sporządzania napojów, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
40 warzenie piwa, usługi browarnicze, przetwarzanie żywności i napojów, konserwacja napojów, konserwowanie napojów i żywności,
produkcja cydru na rzecz innych, produkcja wina na rzecz osób trzecich, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji,
przetwarzanie żywności, usługi destylacji alkoholu, zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, wynajem maszyn i urządzeń
do przetwarzania napojów, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, prowadzenie piwiarni, restauracje, winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie, kafeterie, bary, bary szybkiej
obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby, bistra, cukiernie, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
bankietów, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie
dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, organizacja
przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelarskie, hotele, motele, pensjonaty.
(111) 312452
(220) 2017 12 12
(210) 480030
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) SZERSZYŃSKI ANDRZEJ, SZERSZYŃSKI RADOSŁAW,
SZYMAŃSKI KRZYSZTOF VICTUS SPÓŁKA CYWILNA, Sopot, PL.
(540) victus APARTAMENTY
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie okien, 39 wynajem łodzi, wynajem samochodów.

(111) 312453
(220) 2017 12 13
(210) 480066
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) kaufland na dobry tydzień
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie informacji handlowej i usługi w zakresie informacji i porad dla konsumentów takie jak usługi aukcyjne, wynajem
dystrybutorów automatycznych, usługi agencji, organizowanie
prezentacji w celach biznesowych, organizowanie zakupów zbiorowych, usługi w zakresie wyceny, organizowanie konkursów, działalność agencyjna, usługi importu i eksportu, usługi pośrednictwa
i negocjacji, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich, usługi subskrypcji, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w odniesieniu do artykułów spożywczych, napojów,
wyrobów tytoniowych, produktów medycznych, ortopedycznych
i kosmetycznych, tekstyliów, odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry,
mebli, wyposażenia domów, artykułów gospodarstwa domowego,
elektrycznych domowych urządzeń radiowych i telewizyjnych, instrumentów muzycznych, wyrobów metalowych, powłok artykuły
konstrukcyjne i do samodzielnego wykonania, książek, czasopism,
gazet, artykułów papierniczych i biurowych, pojazdów samochodowych, samochodów i części do nich oraz akcesoria samochodowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu
rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej
wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 36 usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, pożyczanie
pod zastaw, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wyceny
finansowej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie,
usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi
usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku
z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie,
usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi
usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 39 dystrybucja za pomocą
rurociągów i kabli, transport, pakowanie i składowanie towarów,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, cumowanie, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne
i doradcze w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one
ujęte w tej klasie, 40 przetwarzanie żywności i napojów, produkcja
na zamówienie i usługi w zakresie produkcji, wytwarzanie energii, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań
audio i video, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, ubój,
usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej
wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi usługami,
o ile są one ujęte w tej klasie, 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele dla zwierząt, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi wynajmu,
dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze
w związku z wyżej wymienionymi produktami, o ile są ujęte w tej
klasie.
(111) 312454
(220) 2017 12 13
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) JANUSIK MAŁGORZATA, Jasień, PL.
(540) mily

(210) 480068
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API) do urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe oraz komputery tabletowe, pozwalające na świadczenie usług online w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych,
wyszukiwania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu i zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe pozwalające na ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, wyświetlanie,
znakowanie, blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych
i łącznościowych, 35 usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne,
rynkowe badania i usługi informacyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi reklamy charytatywnej, mianowicie propagowanie świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej,
społecznej i na rzecz społeczności lokalnej i działalności humanitarnej,
dostarczanie informacji dotyczących produktów z przeszukiwalnych
indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i informacje audiowizualne,
z sieci komputerowych i komunikacyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do baz danych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, wiadomości i informacji, udostępnianie forów
online do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, udostępnianie
internetowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użytkownika
witryny internetowej na inne lokalne i światowe strony internetowe,
udzielanie dostępu do stron osób trzecich za pośrednictwem uniwersalnego loginu, udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic
ogłoszeń online, usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo
przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji, audio i obrazów wideo, świadczenie usługi
sieci online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej
tożsamości oraz dzielenie się danymi o swojej tożsamości z i na wielu
stronach internetowych, umożliwianie dostępu do komputerowych
baz danych w zakresie tworzenia sieci społecznych, zapoznawania nowych osób, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i online
baz danych do użytku rozrywkowego, rekreacyjnego i rozrywkowego
w dziedzinie rozrywki i w dziedzinie grup zainteresowań drugorzędnych, uniwersyteckich, towarzyskich i społecznych, umożliwianie
dostępu do komputerowych baz danych on-line w zakresie przedstawiania osób oraz portali społecznościowych, 41 usługi dzielenia się
zdjęciami i wideo w celach rozrywkowych, publikowanie dzienników
elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, usługi w zakresie publikacji
elektronicznych dla osób trzecich, dostarczanie informacji z dziedziny
wiadomości, spraw kulturalnych i akademickich z przeszukiwalnych
indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i informacje audiowizualne,
z sieci komputerowych i komunikacyjnych, 42 usługi komputerowe,
mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników, w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi internetowego dostawcy aplikacji
(ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające
ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek
inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, 45 usługi w zakresie tworzenia sieci
społecznych, dostarczanie informacji dotyczących spraw społecznych
i politycznych z przeszukiwalnych indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, dokumentów elektronicznych, baz
danych, grafik i informacji audiowizualnych, z sieci komputerowych
i komunikacyjnych.

Nr 11/2018

(111) 312455
(220) 2017 12 13
(210) 480101
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 05
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) PODHALAŃSKA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, brązowy, jasnożołty, szary,
czarny, żółty
(531) 25.01.25, 14.07.02, 14.07.03, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 312456
(220) 2017 12 13
(210) 480102
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 05
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) GÓRALSKA
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, beżowy, jasnożółty,
czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 25.01.05, 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 06.01.02, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 312457
(220) 2017 12 04
(210) 479669
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Straszyn, PL.
(540) CYBER PROTEKTOR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 algorytmy i scenariusze oprogramowania oraz zapisy
kodowane i nie kodowane procedur postępowania standaryzowanego dla przyrządów, aparatów, urządzeń, sprzętu pomiarowo-kontrolnego i sygnalizacyjno-alarmowego oraz laboratoryjnego dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych
i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy
do nich, elektryczne, elektroniczne i hybrydowe przyrządy, aparaty,
urządzenia, sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy
dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, aparaty i urządzenia optoelektroniczne, elektryczne, elektroniczne i hybrydowe do odbierania, przesyłania, przetwarzania
i gromadzenia oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronno-
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ściowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich,
sprzęt i aparatura video telefoniczna i internetowa dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, centrale telefoniczne analogowe, elektroniczne łącznice cyfrowe
publiczne, wyspecjalizowane elektroniczne łącznice cyfrowe dla potrzeb obronności optoelektroniczne i hybrydowe oraz podzespoły,
części zamienne i elementy do nich, elektroniczna aparatura sygnalizacyjna, kontrolna, pomiarowa, sterująca i alarmowa dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich,
linie, tory i magistrale transmisyjne dla potrzeb telekomunikacji i informatyki, digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz
podzespoły, części zamienne i elementy do nich, wyspecjalizowane
aparaty i urządzenia do przetwarzania informacji dla potrzeb telekomunikacji, informatyki dla potrzeb telekomunikacji publicznej, informatyki i digitalizacji służb specjalnych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, telekomunikacyjne
procesory, mikroprocesory, chipy, układy scalone, specjalizowane
układy scalone telekomunikacyjne o wysokiej odporności przeciw
wandalowej i przeciwzakłóceniowej, oraz wysokim stopniu integracji, stacje bazowe, serwery, komputery i mikrokomputery oraz peryferyjny sprzęt komputerowy, systemy komputerowe dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i obronności oraz podzespoły części
zamienne i elementy do nich, elektroniczne maszyny do wykonywania obliczeń i zliczania impulsów nie będące komputerami w tym
zdigitalizowane wąsko wyspecjalizowane maszyny dla celów obronnościowych i obsługi służb publicznych zwłaszcza maszyny o wysokiej odporności przeciw wandalowej i przeciw zakłóceniowej, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w tym modemy
wysokiego stopnia integracji o wysokiej odporności przeciw wandalowej i przeciwzakłóceniowej dla celów naukowych, laboratoryjnych,
badawczych, pomiarowych, kontrolnych, przesyłowych, obronnościowych i rejestracyjnych dla potrzeb telekomunikacji i informatyki,
obsługi służb publicznych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, 16 wykonane z materiałów celulozo pochodnych,
syntetycznych i krzemoorganicznych oraz hybrydowych wytwarzane dla potrzeb osób trzecich dokumenty, certyfikaty, wydawnictwa,
prospekty, katalogi, ulotki, periodyki, instrukcje, przewodniki, afisze,
karty gwarancyjne, wydruki komputerowe w tematyce dotyczącej
telekomunikacji i przetwarzania danych oraz celów obronnościowych, wykonane z materiałów celulozo pochodnych specjalistyczne
w tym wstrząso odporne, wodoodporne, gazoszczelne i wandalo
odporne opakowania, pojemniki, pokrywy, palety, obsady, uchwyty,
wypełnienia objętościowe, ekstruderaty i obudowy dla przechowywania, transportu i składowania w tym składowania w atmosferach
ochronnych oraz dla potrzeb wysoko wyspecjalizowanego transportu lotniczego, wodoszczelnego i strugo szczelnego wszelkiego rodzaju sprzętu telekomunikacyjnego i części zamiennych do niego,
35 usługi reklamowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące dostępnej
oferty takich urządzeń jak przyrządy, aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz części zamienne i elementy do nich,
usługi hurtowni lub składu konsygnacyjnego oferujące przyrządy,
aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz części zamienne i elementy do nich, aparaty i urządzenia optoelektroniczne,
elektryczne, elektroniczne do odbierania, przesyłania i gromadzenia
oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych, sprzęt i aparaturę video telefoniczną, centrale telefoniczne analogowe, elektroniczne, optoelektroniczne i hybrydowe i ich części, aparaturę sygnalizacyjną, kontrolną
i pomiarową, usługi sklepu internetowego oferującego przyrządy,
aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz części zamienne i elementy do nich, usługi wyspecjalizowanego doradztwa
handlowego i eksploatacyjnego dla potrzeb osób trzecich w zakresie
doboru i obrotu sprzętem i instalacjami oraz częściami i oprogramowaniem jak również algorytmami dla potrzeb telekomunikacji, informacja o powyższych usługach, 37 usługi dla potrzeb osób trzecich
w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy, remontów, serwisu, renowacji i modernizacji, oraz zabezpieczania wandalo odpornego
i wstrząso odpornego aparatów telefonicznych i ich części, central
telefonicznych i ich części, komputerów telekomunikacyjnych
i ich części oraz innego sprzętu telekomunikacyjnego do odtwarzania, rejestrowania i przekazywania obrazu, dźwięku i danych meto-
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dami analogowymi i cyfrowymi, usługi doradztwa i konsultacji dla
potrzeb osób trzecich dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
usług dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu lub dostarczane przez inne media, informacja i doradztwo dla potrzeb osób trzecich dotyczące budowy, konserwacji i napraw wymienionych urządzeń telekomunikacyjnych dostarczane
poprzez łącza telekomunikacyjne, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone dla potrzeb osób
trzecich, usługi zestawiania zoptymalizowanych tras połączeń telekomunikacyjnych w tym połączeń między kontynentalnych i między
systemowych, usługi badania możliwości zestawienia tras połączenia telekomunikacyjnego, w tym globalnych, usługowe wypożyczanie aparatury do przesyłania, gromadzenia i transkrypcji informacji,
wypożyczanie modemów, faksów, faksmodemów, serwerów, wypożyczanie peryferyjnych komputerowych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi realizacji dla potrzeb osób trzecich globalnych zleceń
przywoławczych przy pomocy środków łączności elektronicznej, informacja o powyższych usługach, 42 usługi projektowo-konstruktorskie, koncepcyjne i konsultacyjne oraz remontowe, rewaloryzacyjne
i adaptacyjne w zakresie projektowania i eksploatacji torów, sieci,
tras i magistral teletransmisyjnych, w tym magistral zaopatrzonych
w separację galwaniczną zarówno jednopoziomową jak i wielopoziomową, sprzętu do celów telekomunikacji i przekazywania dźwięku,
obrazu i danych, oraz komputerów, serwerów i sprzętu komputerowego peryferyjnego w tym drukarek i ploterów, pamięci masowych, rejestratorów danych, usługowe opracowywanie kodów dostępu, kodów
dywersyfikacji, algorytmów, procedur postępowania standardowego
i programów komputerowych dla potrzeb telekomunikacji i przetwarzania danych na zlecenie osób trzecich, usługi koncesjonowanego
specjalistycznego kodowania antypirackiego urządzeń telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, usługi koncesjonowanego specjalistycznego rozkodowywania i przekodowywania urządzeń telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, usługi projektowania i budowy
telekomunikacyjnej aparatury elektronicznej łączeniowej, kontrolno-pomiarowej i naukowo-badawczej dla potrzeb osób trzecich oraz
dla potrzeb obronności kraju i służb publicznych.

(111) 312458
(220) 2017 12 04
(210) 479686
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 12
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady, PL.
(540) Charley’s
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, dżin, whisky.
(111) 312459
(220) 2017 12 04
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) CIUK RADOSŁAW, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) magicznakostka.pl
(540)

(210) 479718

Kolor znaku: fioletowy, czarny, czerwony, biały, niebieski, zielony,
żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.02, 09.07.01, 26.15.09, 04.05.03, 21.01.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki konstrukcyjne, klocki do zabawy, puzzle,
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia
promocyjnych usług handlowych, prowadzenie działalności reklamowej oraz promocji sprzedaży, organizowanie wystaw i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
gry w formie układanek i kostek, kostki Rubika, wielościenne ukła-
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danki logiczne, części układanek logicznych, kostki do speedcubingu, akcesoria do speedcubingu, zestawy i akcesoria do speedstackingu, klocki do zabawy, puzzle przestrzenne, odzież, obuwie, gadżety
reklamowe, gier elektronicznych, książek, e-book’ów, płyt i innych
nośników danych, akcesoriów papierniczych, pokazy towarów dla
celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, reklama.

(111) 312460
(220) 2017 12 06
(210) 479768
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) MATYJASZCZYK GRZEGORZ, Gliwice, PL.
(540) FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ DLA
SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN SALUT
(510), (511) 44 inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, wsparcie psychologiczne na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin,
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, psychoterapia, usługi diagnozy psychologicznej, usługi
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], ochrona i promocja zdrowia, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, opieka pielęgniarska, 45 udzielanie nieodpłatnie
poradnictwa obywatelskiego-usługi prawne, wspieranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz działalność
na rzecz zwiększania świadomości prawnej podopiecznych, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych, usługi prawne, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.
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musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.

(111) 312464
(220) 2017 12 08
(210) 479894
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) FRUTTISECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 312465
(220) 2017 10 17
(210) 477804
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) GMO frei MIT MILCH VON KÜHEN, DIE GMO-FREIES FUTTER
BEKOMMEN
(540)

(111) 312461
(220) 2017 12 06
(210) 479773
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 12
(732) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)
Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.13, 25.07.25, 26.04.01, 26.04.06,
26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.

(531) 03.07.06, 26.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki do włosów kosmetyki nawilżające, kosmetyki funkcjonalne, kremy kosmetyczne, 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, próbki kolportaż, udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa), wystawy handlowe, 44 usługi kosmetyczne.
(111) 312462
(220) 2017 12 07
(210) 479820
(151) 2018 07 31
(441) 2018 03 19
(732) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin, PL.
(540) IMAGERY GYM
(510), (511) 10 urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, 44 usługi treningu oraz diagnozy wyobraźni motorycznej.

(111) 312466
(220) 2018 04 09
(210) 484559
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk, PL.
(540) MASSPOL
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane,
sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub
zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne.
(111) 312467
(220) 2017 10 17
(210) 477810
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) bez GMO Z MLEKA OD KRÓW KARMIONYCH PASZAMI BEZ
GMO
(540)

(111) 312463
(220) 2017 12 08
(210) 479878
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Fruttisecco
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe

(531) 03.04.02, 05.03.11, 05.03.16, 25.07.25, 26.04.02, 26.04.06,
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
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(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki napoje i przetwory mleczne.

(111) 312468
(220) 2017 10 17
(210) 477817
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926 CEZAR PREMIUM
SER ŻÓŁTY BEZ KONSERWANTÓW ŹRÓDŁO WAPNIA
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18, 08.03.10, 01.03.20, 05.07.10, 24.15.01
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 312469
(220) 2017 10 17
(210) 477818
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki, PL.
(540) RYKI SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA od 1926 CEZAR PREMIUM
SER ŻÓŁTY BEZ KONSERWANTÓW Od ponad 90 lat Spółdzielnia
Mleczarska Ryki łączy doświadczenie wielu pokoleń mistrzów
serowarstwa i opracowane przez nich unikalne receptury.
To sprawia, że SM Ryki zaliczana jest dziś do najlepszych polskich
producentów serów dojrzewających, które wyróżniają się
niepowtarzalnym smakiem i najwyższą jakością.
(540)
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wózków w tym wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, pokryć wózków dziecięcych spacerowych, wózków dziecięcych spacerowych, pokryć wózków dziecięcych, budek
do wózków dziecięcych, budek do wózków dziecięcych spacerowych parasoli, parasolek, plecaków, siatek na zakupy, toreb na kółkach, toreb na zakupy, toreb podróżnych, toreb turystycznych, toreb
plażowych, toreb na akcesoria do przewijania, nosidełek do noszenia
dzieci, aktówek, portfeli, portmonetek, torebek, kuferków, kuferków
na kosmetyki [puste], plecaków, skórzane smycze, mebli, mebli dla
dzieci, łóżek, łóżeczek dziecięcych, kołysek, przewijaki dla niemowląt, materacy, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, figurki
[statuetki] z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, kojce dla dzieci, wyroby koszykarskie, kwietniki [meble], lustra [meble], poduszki,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie [paki] niemetalowe,
śpiwory, balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, gry automatyczne lub na żetony, huśtawki, karty do gry, ubranka dla lalek,
łóżka dla lalek, łamigłówki, układanki, gry, zabawki, klocki do zabawy, meble do domków dla lalek, bielizna osobista, biustonosze,
bielizna wchłaniająca pot, buty, chusty [odzież], czapki [nakrycia
głowy], fartuchy [odzież], getry, kalosze, kamizelki, kaptury [odzież],
kombinezony, koszule, kurtki [odzież], krawaty, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], paski [odzież], płaszcze, palta, poncza, prochowce, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, odzież
z imitacji skóry, nakrycia głowy, stroje na maskaradę, piżamy, pończochy, rajstopy, spodnie, spódnice, odzież, koszulki z nadrukami,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z: wózkami w tym wózkami dziecięcymi, elementami i wyposażenia do wózków, fotelikami
i pasami bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełkami dla dzieci, parasolami, plecakami, torbami, meblami w tym meblami dla dzieci, materacami, poduszkami, pościelą i poszwami, zabawkami oraz grami
i towarami dla dzieci, odzieżą płaszczami, piżamami, rękawiczkami,
koszulkami.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 312471
(220) 2017 10 20
(210) 478018
(151) 2018 07 19
(441) 2017 12 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chrobry Szlachetny
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 312472
(220) 2017 10 20
(210) 478019
(151) 2018 07 19
(441) 2017 12 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chrobry Królewski Skarbiec 1827
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe.

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, brązowy
(531) 27.05.01, 01.03.20, 29.01.14, 05.07.10, 08.03.10, 26.01.18
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 312470
(220) 2017 10 18
(210) 477861
(151) 2018 06 25
(441) 2018 03 05
(732) DROBNY BOGUSŁAW, Jordanów, PL.; DABEK PIOTR,
Doncaster, GB.
(540) VENICCI
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów dla celów
sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży:

(111) 312473
(220) 2017 10 23
(210) 478060
(151) 2018 07 19
(441) 2017 12 18
(732) HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA,
Klecza Dolna, PL.
(540) Cukiernia WADOWICE
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciasta, ciastka, ciastka
świeże, torty i ciasteczka, kremówki, wyroby cukiernicze czekoladowe
o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem
zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby piekarnicze,
Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batony zbożowe i energetyczne, chałwa, chleb,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do napojów, aromaty do żywności, majonez z piklami, granulki soli do konserwowania
artykułów spożywczych, mieszanki do kremu budyniowego, ocet winny, ocet owocowy, owocowe aromaty, inne niż esencje, pasty czekoladowe do chleba, polewy do lodów, polewy piankowe, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty
aromatyczne do ciast, produkty na bazie czekolady, przyprawa na bazie suszonych fig, przyprawy do pieczenia, sos [jadalny], sosy, substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne],
substancje nadające smak jako dodatek do napojów [inne niż olejki
eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne
niż olejki eteryczne], substancje nadające zapach jako dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne], syrop czekoladowy, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, babki pandoro, babki panettone, batoniki
nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli
w postaci galaretki [yohkan], bezy, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, ciastka serowe, ciastka jako kremówki, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), ciasto
na biszkopty, creme caramel [karmelowy deser], croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba,
czekolada na polewy lub posypki, czekoladowe dodatki smakowe,
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby
cukiernicze zawierające praliny, czekoladowe fondue, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki,
desery z muesli, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], jabłka w cieście, koreczki, kanapeczki, krakersy, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy na bazie
kakao w postaci past do smarowania, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan w czekoladzie, mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (wyroby
cukiernicze), naleśniki, nielecznicze wyroby cukiernicze, orzechowe
wyroby cukiernicze, nugat, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki-) [słodycze], ozdoby choinkowe [jadalne], pasty czekoladowe
[do smarowania], pasty na bazie czekolady, polewa lub posypka czekoladowa, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przysmak turecki (rachatłukum), puddingi, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, sopaipillas [smażone ciastka], sopapilla [smażony chleb], suszone, słodzone
ciastka z mąki ryżowej (rakugan), tiramisu, torty pawłowej z orzechami
laskowymi, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], turecki przysmak w polewie czekoladowej, vla [holenderski
deser mleczny], wata cukrowa, wiórki do wyrobów cukierniczych
z masła orzechowego, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], glukoza w proszku do celów spożywczych, miód, polisacharydy
do użytku jako żywność do spożycia przez ludzi, preparaty z glukozy
do celów spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia,
syropy i melasa, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, desery
lodowe, błyskawiczne mieszanki do lodów, desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany [parfait], lizaki lodowe, kostki lodu, lody, lody
na patyku, lody owocowe, lody spożywcze i lód, lody wielosmakowe,
lody włoskie, lody z owocami, mieszanki do lodów, mieszanki do przy-
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rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania lodów wodnych,
mieszanki na sorbety [lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje z lodów, naturalne środki wiążące do lodów, słodycze lodowe w postaci lizaków,
sorbety [lody], sorbety [lody wodne], środki wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, aromaty
kawowe, cappuccino, czekolada, czekolada pitna, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, esencje herbaciane, esencje kawowe, espresso,
gorąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbaty owocowe, herbaty ziołowe, inne
niż do celów leczniczych, kakao do sporządzania napojów, kakao,
kawa, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], napary, inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania
napojów [na bazie herbaty], preparaty aromatyczne do sporządzania
herbat ziołowych nieleczniczych, preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao],
preparaty kakaowe do sporządzania napojów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże
i zaczyny, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki na bazie mąki, świeży makaron, wareniki [pierogi z nadzieniem], biszkopty, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z mięsa, ciasta gotowe do pieczenia, ciasteczka w proszku, ciasto
na wypieki, ciasto do wypieku empanadas, ciasto filo, ciasto [masa
do pieczenia], ciasto na brownie, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na ciastka (kruche), ciasto na pizzę, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wafle, ciasto naleśnikowe, ciasto w proszku, gotowe ciasto na placki,
gotowe mieszanki do pieczenia, makaron [ciasto], mieszanka błyskawiczna do pączków, mieszanka do ciasta, mieszanki do chleba razowego, mieszanki do ciast, mieszanki do naleśników, mieszanki do pieczenia bułek, mieszanki do przygotowywania pączków, mieszanki
do przyrządzania chleba, mieszanki do rożków lodowych, mieszanki
na pizzę, mrożone ciasto (masa do pieczenia), mrożone ciasto na biszkopty z prato, mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto na ciastka,
mrożone wyroby piekarnicze, preparaty do sporządzania wafli, preparaty do sporządzania tortów, preparaty do sporządzania spodów
do pizzy, ptysie, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary przekąskowe, bary sałatkowe, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji
o usługach barów, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowywanie posiłków, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi
barowe, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi herbaciarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne,
usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla turystów, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].

(111) 312474
(151) 2018 07 27

(220) 2017 10 23
(441) 2018 04 09

(210) 478128
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(732) PIEKART EWA CKZ.PL, Warszawa, PL.
(540) Data Point
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, zielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 usługi naprawcze sprzętu komputerowego.
(111) 312475
(220) 2017 10 24
(151) 2018 07 09
(441) 2017 12 27
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) PROCTO-ZAC
(540)

(210) 478152

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wyroby medyczne wspomagające procesy leczenia ran.
(111) 312476
(220) 2018 01 22
(210) 481399
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Wizard’s Tower
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 01.15.11
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 312477
(220) 2018 01 22
(210) 481397
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) WILD SALOON
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.01.15, 07.15.08, 01.01.03, 24.17.02
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
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hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.

(111) 312478
(220) 2018 01 22
(210) 481396
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) Lucky EMOTS
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnoczerwony, różowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 21.01.09, 26.11.03, 04.05.03
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 312479
(220) 2018 01 22
(210) 481395
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) GOLDEN TORO
(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, czerwony, srebrny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 23.01.01, 09.01.11, 09.01.20
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
(111) 312480
(220) 2018 01 22
(210) 481387
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) GALAXY GEMS
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(510), (511) 29 ryby, ryby przetworzone, ryby konserwowane, ryby
mrożone, ryby solone, ryby marynowane, ryby suszone, ryby wędzone, ryby gotowane, ryby w puszkach, produkty z ryb do spożycia dla
ludzi.

(540)

Kolor znaku: amarantowy, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych, zapisanych na nośnikach danych,
w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne
lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie
gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line,
gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
(111) 312481
(220) 2018 01 22
(210) 481369
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) INFERNO
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnobrązowy, brązowy, żółty,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne
lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie
gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line,
gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
(111) 312482
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 12
(441) 2018 03 26
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) Księstwo Góralskie PSTRĄG GÓRSKI
(540)

Nr 11/2018

(210) 481363

(111) 312483
(220) 2018 01 19
(210) 481348
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo, PL.
(540) Boxer Nuts
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 wyroby cukiernicze, przyprawy, miód, melasa, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach,
świeże owoce i warzywa, nasiona, słód.
(111) 312484
(220) 2018 01 19
(210) 481346
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo, PL.
(540) Nuts for Friends
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 wyroby cukiernicze, przyprawy, miód, melasa, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach,
świeże owoce i warzywa, nasiona, słód.
(111) 312485
(220) 2018 01 19
(210) 481325
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) FAN FRUITS AND NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krąplewo, PL.
(540) FaN Fruits and Nuts
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka materiałów.
(111) 312486
(220) 2018 01 19
(210) 481312
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona TFI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 312487
(220) 2018 01 17
(210) 481242
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) MPL GROUP ANTOSZ SACHER SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) IPS
(540)

Kolor znaku: szary, złoty, czarny, biały
(531) 03.09.01, 06.03.11, 06.03.14, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.15, 26.01.16, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.13, 01.01.25,
01.11.01, 01.11.10

Nr 11/2018
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(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, inwertory telekomunikacyjne, prostowniki prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów,
przetwornice elektryczne, zasilacze elektryczne, zasilacze impulsowe, zasilacze do urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych,
przenośne zasobniki energii (power-banki), indukcyjne ładowarki
do telefonów komórkowych, tabletów i do urządzeń elektronicznych, kable elektryczne, 37 usługi w zakresie montażu, instalowania
i konserwacji urządzeń elektrycznych.

(111) 312488
(220) 2018 01 17
(210) 481232
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) TEART MOBILNE INSTALACJE SCENICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) TeArt
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 15.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, konstrukcje stalowe, 7 maszyny do podnoszenia zdalnie sterowane, 20 statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje, wykonane m.in. z drewna, wosku, gipsu,
tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, niemetalowe przenośne
stoiska wystawowe [inne nit konstrukcje, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwis i naprawa platform roboczych unoszących, serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, 41 organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(111) 312489
(220) 2018 01 16
(210) 481185
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) STEC KRZYSZTOF SLIM LINE CENTRUM NOWOCZESNEJ
KOSMETYKI, Lublin, PL.
(540) Slim Line CENTRUM NOWOCZESNEJ KOSMETYKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 44 salony piękności, zabiegi kosmetyczne, zabiegi depilacyjne,
zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, usługi spa, usługi fryzjerskie,
implantacja włosów, usługi pielęgnacji paznokci, usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy i ciała, usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi nitkowania, kształtowania i koloryzacji
brwi, usługi przedłużania, koloryzacji rzęs, usługi manicure i pedicure, usługi wizażystów, usługi w zakresie makijażu i makijażu permanentnego, masaż, usługi solarium, laserowe usuwanie żylaków,
usługi laserowego usuwania owłosienia, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
lecznicze w zakresie usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie
usuwania tkanki tłuszczowej.
(111) 312490
(220) 2018 01 15
(210) 481132
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DROGERIS
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twa-
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rzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne,
pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
preparaty i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety
i lekami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych,
promocja sprzedaży, reklama i marketing, zarządzanie biznesowe
i administracyjne punktami sprzedaży detalicznej kosmetyków i produktów farmaceutycznych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów.

(111) 312491
(220) 2018 01 15
(210) 481102
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 03
(732) BIURO RACHUNKOWE SRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL.
(540) Biuro Rachunkowe SRW
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy
(531) 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi z zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, administrowanie listami płac
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie sporządzania listy płac,
przetwarzanie danych w dziedzinie listy płac, komputerowe sporządzanie list płac, 41 szkolenia biznesowe.
(111) 312492
(220) 2018 01 12
(210) 481079
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE.
(540) PEEK
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, handel detaliczny, włącznie ze sprzedażą przez
Internet oraz telesprzedażą, w odniesieniu do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, środków wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, środków czyszczących, polerujących, preparatów ściernych,
mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków,
płynów do włosów, środków do czyszczenia zębów, okularów przeciwsłonecznych, metali szlachetnych i ich stopów, biżuterii, kamieni
szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych,
walizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli,
portmonetek, etui na klucze, plecaków, worków, szelek i bandolier,
wyrobów galanterii skórzanej ze skóry lub z materiałów imitujących
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skórę, skór zwierzęcych i wyrobów ze skór zwierzęcych, mianowicie:
walizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, worków, szelek i bandolier, skórzanych rzemieni, skórzanych sznurówek, bandolier, arkuszy
z imitacji skóry do dalszego przetwarzania, akcesoriów odzieżowych,
wyrobów tekstylnych, galanterii, bielizny pościelowej i stołowej,
sprzętu sportowego, toreb, widelców, łyżek, przyborów kuchennych
lub gospodarstwa domowego oraz pojemników, wyrobów szklanych,
porcelany i wyrobów ziemnych, produktów z branży gastronomicznej, mianowicie wyrobów cukierniczych, kawy, akcesoriów dla palaczy, napojów alkoholowych, napojów, okularów i okularów przeciwsłonecznych oraz akcesoriów do nich, gier, zabawek, uchwytów,
urządzeń do odtwarzania nagrań dźwiękowych i przechowywania
danych, elektrycznych i elektronicznych artykułów gospodarstwa
domowego, elektrycznych i elektronicznych produktów kosmetycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych
do domowego użytku, elektrycznych przyborów kosmetycznych,
sprzętu oświetleniowego, grzejników, wentylatorów, narzędzi, produktów dla majsterkowiczów i narzędzi ogrodniczych, organizacja
i prowadzanie imprez reklamowych i programów lojalnościowych.

(111) 312493
(220) 2018 01 12
(210) 481076
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE.
(540) Cloppenburg
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, handel detaliczny, włącznie ze sprzedażą przez
Internet oraz telesprzedażą, w odniesieniu do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, środków wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, środków czyszczących, polerujących, preparatów ściernych,
mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków,
płynów do włosów, środków do czyszczenia zębów, okularów przeciwsłonecznych, metali szlachetnych i ich stopów, biżuterii, kamieni
szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych,
walizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli,
portmonetek, etui na klucze, plecaków, worków, szelek i bandolier,
wyrobów galanterii skórzanej ze skóry lub z materiałów imitujących
skórę, skór zwierzęcych i wyrobów ze skór zwierzęcych, mianowicie:
walizek (bagażu), toreb i kufrów podróżnych, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków, worków, szelek i bandolier, skórzanych rzemieni, skórzanych sznurówek, bandolier, arkuszy
z imitacji skóry do dalszego przetwarzania, akcesoriów odzieżowych,
wyrobów tekstylnych, galanterii, bielizny pościelowej i stołowej,
sprzętu sportowego, toreb, widelców, łyżek, przyborów kuchennych
lub gospodarstwa domowego oraz pojemników, wyrobów szklanych,
porcelany i wyrobów ziemnych, produktów z branży gastronomicznej, mianowicie wyrobów cukierniczych, kawy, akcesoriów dla palaczy, napojów alkoholowych, napojów, okularów i okularów przeciwsłonecznych oraz akcesoriów do nich, gier, zabawek, uchwytów,
urządzeń do odtwarzania nagrań dźwiękowych i przechowywania
danych, elektrycznych i elektronicznych artykułów gospodarstwa
domowego, elektrycznych i elektronicznych produktów kosmetycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych
do domowego użytku, elektrycznych przyborów kosmetycznych,
sprzętu oświetleniowego, grzejników, wentylatorów, narzędzi, produktów dla majsterkowiczów i narzędzi ogrodniczych, organizacja
i prowadzanie imprez reklamowych i programów lojalnościowych .
(111) 312494
(220) 2018 01 11
(210) 481047
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) trilac – zawsze przy antybiotyku
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki lecznicze, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, witaminy, minerały
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(111) 312495
(151) 2018 07 04

(220) 2018 01 11
(441) 2018 02 19

(210) 481043
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(732) GENLOG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy, PL.
(540) GERMINA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne
przynęty wędkarskie, przynęty wędkarskie [syntetyczne], błystki
obrotowe [przynęty wędkarskie], liofilizowana przynęta wędkarska,
przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, zapachowe przynęty
do łowiectwa i wędkarstwa, podbieraki dla wędkarzy, przybory wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], sieci
wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, spławiki wędkarskie,
torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej, urządzenia
do zarzucania przynęty, wędki, wędki do łowienia, futerały na wędki,
podpory na wędki, podpórki na wędki, blanki do wędek, czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie,
żyłki wędkarskie.
(111) 312496
(220) 2018 01 10
(210) 480989
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 09
(732) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów, PL.
(540) Woseba Mocca Fix Gold
(510), (511) 30 kawa, jej przetwory, namiastki kawy, produkty na bazie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pokazy
towarów, badania rynkowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w Internecie, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja marketingowa, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi importowo-eksportowe, 41 organizacja
konkursów.
(111) 312497
(220) 2018 01 10
(210) 480979
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NEO TOOLS
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, biały, czarny, pomarańczowy,
czerwony
(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, wypadkami, ogniem,
przeciw promieniowaniu, w tym spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, rękawiczki, kominiarki,
kurtki chroniące przed urazami, wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub
urazami], w tym spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki,
skarpetki, obuwie, rękawiczki, kominiarki, kurtki, odzież odblaskowa
do zapobiegania wypadkom, ochronna odzież odblaskowa, robocza
odzież odblaskowa, kuloodporna odzież ochronna, odzież azbestowa chroniąca przed ogniem, odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
ognioodporna, ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed
wypadkami lub urazami, odzież chłodzona elektrycznie do ochrony
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przed wypadkami lub urazami, kółka odblaskowe na odzież, osłony
głowy, gogle, gogle ochronne, okulary ochronne, okulary kurzoodporne, osłony oczu, nakrycia głowy do ochrony przed urazami, wypadkami, rękawice robocze, rękawice ochronne, rękawice chroniąca
przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych
do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice ogniotrwałe,
ochronne osłony na twarz dla spawaczy, osłony ochronne na twarz
dla robotników, ochronne buty robocze, buty ochronne stosowane
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], obuwie
ochronne, obuwie robocze, kombinezony ochronne, kombinezony
ratunkowe, kombinezony do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub
urazami, kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom],
ogniotrwałe kombinezony lotnicze, maski przeciwgazowe, maski
ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe, maski do oddychania, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], nagolenniki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nakolanniki dla robotników,
kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, 10 ochraniacze
słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku,
nauszniki do ochrony przed hałasem, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], aparaty do ochrony słuchu, odzież ochronna
do celów medycznych, ochronne maski do sztucznego oddychania,
11 odzież ogrzewana elektrycznie, odzież podgrzewana elektrycznie
do użytku medycznego, elektrycznie ogrzewane części garderoby
do ochrony przed wypadkami lub urazami, ogrzewacze dłoni [inne
niż odzież], 17 rękawice izolacyjne, mikroporowate arkusze syntetyczne do produkcji odzieży ochronnej, 21 rękawice ogrodnicze,
rękawice do polerowania, rękawice do prac domowych, 25 odzież
robocza, okrycia robocze [kombinezony], odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
przeciwdeszczowa, rękawiczki [odzież], ocieplacze na ręce [odzież],
nauszniki [odzież], odzież przeciwdeszczowa, odzież wodoodporna,
odzież nieprzemakalna, polary, bluzy z polaru, kamizelki z polaru,
ciepłe kurtki robocze, spodnie robocze, ogrodnicze ubrania robocze,
kamizelki robocze, kurtki robocze, fartuchy, czapki, rękawice robocze, koszulki, odzież, szorty, sztormiaki, kurtki, kombinezony [odzież],
odzież wiatroszczelna, odzież wojskowa z khaki, ocieplacze na kolana [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], rękawice
kamuflażowe, nakrycia głowy, obuwie, buty robocze.

(111) 312498
(220) 2018 01 08
(210) 480915
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) SZYMAŃSKA JOANNA OŚRODEK EDUKACYJNY LET’S TALK,
Szczecin, PL.
(540) little Experiments
(540)

Kolor znaku: błękitny, zielony, różowy
(531) 19.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług
w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, udostępnianie
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze
franszyzy, organizacja zajęć edukacyjnych, usługi szkół językowych
w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane, w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, kursy językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, kursy języków obcych o różnych poziomach zaawansowania,
w tym przygotowujące do egzaminów w standardach międzynarodowych, szkolenia podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności pracy, kursy języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortogra-
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fii, sprawnego czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci
i koncentracji, umiejętności interdyscyplinarnych, warsztaty dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców oraz pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez nagrywanie
dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową, publikowanie słowników, książek i podręczników, usługi tłumaczenia,
świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.

(111) 312499
(220) 2018 01 08
(210) 480890
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) SMART CITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) kracar
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, gazety
elektroniczne do pobrania, 35 informacja marketingowa, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe i promocyjne, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla
osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, dostarczanie
skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji handlowych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, rozpowszechnianie informacji handlowych, dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych przez Internet, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu
do platform w Internecie, usługi przysyłania wiadomości, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne
umożliwiające przysyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, platforma internetowa do dostarczania usług nawigacji, informacji reklamowych i marketingowych, 39 usługi nawigacyjne, usługi
nawigacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, usługi doradcze
w zakresie nawigacji, planowanie tras [usługi nawigacyjne], nawigacja
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi informacji o ruchu drogowym, usługi monitorowania ruchu, usługi informacji o położeniu
towarów i usług, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, 41 publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, 42 hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji .
(111) 312500
(220) 2018 01 05
(210) 480869
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) REWITAL
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, środki agrochemiczne w postaci preparatów mikrobiologicznych służących do użyźniania gleby, mikroorganizmy oraz preparaty zawierające mikroorganizmy, inne niż do celów
medycznych, służące do utylizacji odpadów stałych i płynnych.
(111) 312501
(151) 2018 06 26

(220) 2017 10 24
(441) 2017 12 27

(210) 478165
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(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko, banan
TRUSKAWKA 100% OWOCÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
beżowy, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 05.07.08, 05.07.18, 05.07.13, 03.01.01, 26.04.02, 25.05.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312502
(220) 2017 10 25
(210) 478197
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) SAWICKI SŁAWOMIR, SAWICKI PAWEŁ JUBILER SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin, PL.
(540) GG
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty
treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, czapki
sportowe, komplety sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego,
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe,
kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe, spodenki bokserskie,
spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
z ochraniaczami do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy
[inne niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe,
bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki
bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, na-
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kolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego,
obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na gardło
do użytku sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego,
ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku
sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły
sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki
sportowe, rękawice bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu
sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], 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: bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe],
czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe,
koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki
jako odzież sportowa, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe,
skarpetki sportowe, spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku
sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, artykuły gimnastyczne i sportowe, bokserskie worki treningowe,
gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, ławki
do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe],
nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły
sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko
urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku sportowego,
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie
[artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku
sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], pasy
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja
sprzedaży.

(111) 312503
(220) 2017 11 20
(210) 479223
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PROPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa, PL.
(540) Proinulin PW1
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, sosy,
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
środki wiążące do lodów spożywczych, słód do celów spożywczych,
cykoria i skrobia do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie owsa, kasze spożywcze, gluten jako artykuł spożywczy, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów,
inne niż olejki eteryczne, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, nasiona, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze, pasze
dla zwierząt tucznych, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe,
komponenty do wyrobu pasz, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, prenuksy paszowe, wapno do pasz, śruty poekstrakcyjne,
otręby, oleje paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
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spożywcze środki (pasze) wzmacniające dla zwierząt, substancje
zapachowe i smakowe dla zwierząt, preparaty ziołowe dla zwierząt,
enzymy paszowe, mączki mięsne i mięsno-kostne, zakwaszacze paszowe, proteiny dla zwierząt, mieszanki mineralne i witaminowe dla
zwierząt, preparaty mleko zastępcze dla zwierząt, sól dla bydła, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach.

(111) 312504
(220) 2017 11 21
(210) 479246
(151) 2018 07 30
(441) 2018 01 29
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN food service & logistics
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, zielony, fioletowy,
niebieski, biały
(531) 03.09.01, 05.07.13, 08.01.18, 08.07.99, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne,
flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary
nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże
jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane,
mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, olej
kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne,
oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki
owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki
nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tofii, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona
marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior,
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie,
mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, mrożone
składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce,
mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania
potraw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących od renifera, ryby,
drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty,
aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje
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esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto
w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki
miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn
drożdży, enzymy do ciast., esencje do artykułów żywnościowych,
z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata,
napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie
kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana,
mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności,
kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód
naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki,
makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żywność
na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty
z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów,
miód, mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do napojów, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie
owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki,
płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, mączka z roślin
strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy
do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty
z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie,
ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje
do żywność inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, mąka
i produkty zbożowe, wyroby mączne, potrawy i żywność na bazie
mąki, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów
zbożowych i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta,
lody, sosy mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, pizza mięsna, spody
do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, pizza wegetariańska, preparaty
do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy do pizzy, przyprawy dodatki
smakowe, ciasto i mąka na pizze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych
napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy
do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka
arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe,
orszada, mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owoco-
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we, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilly, woda
selcerska, sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy,
woda jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych
oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych, mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych
i konserwowanych, używek, słodyczy, napojów, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich i słonych,
pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych
z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych
oraz porad.

(111) 312505
(220) 2017 11 22
(151) 2018 07 27
(441) 2018 02 05
(732) HOFFMANN PIOTR, Szczecin, PL.
(540) CYBER MONDAY
(540)

(210) 479291

(531) 27.05.01, 27.05.11, 25.05.02
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie marketingowe,
usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing
imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklam, marketingu i publicity.
(111) 312506
(220) 2017 11 22
(210) 479295
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków, PL.
(540) ego
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, zielony, niebieski,
fioletowy, szary, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui na banknoty, etui na krawaty, etui na wizytówki, etui na klucze, etui na karty
kredytowe, etui, futerały na dokumenty, kopertówki, kosmetyczki,
kuferki kosmetyczne, kufry, pasy, paski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki,
torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone
na biodrach.
(111) 312507
(220) 2017 12 20
(210) 480419
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 05
(732) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów, PL.
(540) WOSEBA 5 minut tylko dla …
(510), (511) 30 kawa, jej przetwory, namiastki kawy, produkty na bazie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pokazy
towarów, badania rynkowe, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
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mocyjne w Internecie, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja marketingowa, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi importowo-eksportowe, 43 kawiarnie,
cukiernie, restauracje, bary, zaopatrzenie w żywność i napoje.

(111) 312508
(220) 2017 12 21
(210) 480429
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ActiBPF
(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, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów
medycznych, 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, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, 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, plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie
jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 312509
(220) 2017 12 22
(210) 480461
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) KOMENDA MARZENA DREW-KOM, Nowe Brzesko, PL.
(540) A&M-KOM
(510), (511) 19 materiały budowlane i elementy konstrukcyjne
z drewna, materiałów warstwowych z drewna i tworzyw sztucznych,
drewna powlekanego tworzywem sztucznym, tworzyw sztucznych,
imitacji drewna, materiałów kompozytowych, deski, belki, profile,
listwy, listwy profilowe, listwy kątowe, panele, płyty, elementy podłogowe, elementy ścienne, elementy sufitowe, elementy stropowe, deski tarasowe, okładziny, płoty-wszystkie wyżej wymienione
z drewna, materiałów warstwowych z drewna i tworzyw sztucznych,
drewna powlekanego tworzywem sztucznym, tworzyw sztucznych,
imitacji drewna, materiałów kompozytowych, 35 sprzedaż materiałów budowlanych i konstrukcyjnych niemetalowych, sprzedaż
materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych z drewna,
materiałów warstwowych z drewna i tworzyw sztucznych, drewna
powlekanego tworzywem sztucznym, tworzyw sztucznych, imitacji
drewna, materiałów kompozytowych.
(111) 312510
(220) 2018 01 03
(210) 480514
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) ZAWŁOCKI DANIEL PRINTED ANIMAL, Tczew, PL.
(540) NIE KRZYWDŹ
(540)

(531) 02.09.15, 03.01.08, 03.01.26, 27.05.01

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe
znaki papierowe, 35 rozlepianie plakatów reklamowych.

(111) 312511
(220) 2017 12 27
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) JUZWA WOJCIECH, Przechód, PL.
(540) JUZWA
(540)

(210) 480557

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 07.11.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport autobusowy, transport drogowy pasażerów, transport pasażerów mikrobusem, transport drogowy podróżnych, transport podróżnych samochodem, transport lądowy
pasażerów, transport powietrzny pasażerów, transport bagażu pasażerów, pasażerski transport samochodowy, transport lądowy osób,
organizowanie transportu pasażerskiego, rezerwowanie transportu
autokarowego, usługi transportu autobusami, usługi transportu mikrobusami, organizowanie transportu wakacyjnego, rezerwowanie
transportu powietrznego, organizowanie transportu taksówkowego, autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego,
usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu zbiorowego dla ludności, udzielanie informacji dotyczących transportu
pasażerskiego, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja miejsc w różnych
środkach transportu, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, udostępnianie danych związanych z transportem, pasażerów, transport
taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, usługi w zakresie rezerwacji podróży
i środków transportu, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, transport osób i towarów drogą
lądową, powietrzną i wodną, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych
z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, usługi transportowe, usługi w zakresie
transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych, wynajem
pojazdów transportowych na umowę, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi kurierskie dotyczące towarów, doradztwo w zakresie podróży, dostarczanie towarów, kontraktowy wynajem pojazdów, koordynowanie planów podróży dla osób
prywatnych i grup, logistyka transportu, organizacja wycieczek, organizowanie transportu pasażerskiego, planowanie podróży, planowanie tras, rezerwowanie podróży, transport autobusowy, transport
pasażerski, udzielanie informacji on-line na temat podróży, usługi
dostawcze, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów,
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych,
wypożyczanie samochodów, usługi przewozu, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu
drogowego, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi przewozu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu
drogowego dla osób.
(111) 312512
(220) 2017 12 27
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) JUZWA WOJCIECH, Przechód, PL.

(210) 480564
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(540) JUZWA
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości],
usługi nabywania nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
timesharing nieruchomości, 39 transport autobusowy, transport
drogowy pasażerów, transport pasażerów mikrobusem, transport
drogowy podróżnych, transport podróżnych samochodem, transport lądowy pasażerów, transport powietrzny pasażerów, transport
bagażu pasażerów, pasażerski transport samochodowy, transport
lądowy osób, organizowanie transportu pasażerskiego, rezerwowanie transportu autokarowego, usługi transportu autobusami, usługi
transportu mikrobusami, organizowanie transportu wakacyjnego,
rezerwowanie transportu powietrznego, organizowanie transportu taksówkowego, autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, organizowanie samochodowego transportu
pasażerskiego, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi
transportu zbiorowego dla ludności, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja
miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie rezerwacji
transportu autobusowego, udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, usługi w zakresie organizowania transportu
podróżnych, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi biur podróży, mianowicie
organizowanie transportu dla podróżnych, transport osób i towarów
drogą lądową, powietrzną i wodną, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, planowanie
i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu
za pomocą środków elektronicznych, usługi transportowe, usługi
w zakresie transportu towarów, wynajem pojazdów transportowych, wynajem pojazdów transportowych na umowę, zapewnianie
wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi kurierskie
dotyczące towarów, doradztwo w zakresie podróży, dostarczanie
towarów, kontraktowy wynajem pojazdów, koordynowanie planów
podróży dla osób prywatnych i grup, logistyka transportu, organizacja wycieczek, organizowanie transportu pasażerskiego, planowanie
podróży, planowanie tras, rezerwowanie podróży, transport autobusowy, transport pasażerski, udzielanie informacji online na temat
podróży, usługi dostawcze, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem
samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów
drogowych, wypożyczanie samochodów, usługi przewozu, usługi
rezerwacji w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania
transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie
transportu drogowego, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych,
usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów
samochodowych, usługi przewozu, usługi rezerwacji w zakresie
transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób.
(111) 312513
(220) 2017 10 24
(210) 478161
(151) 2018 06 25
(441) 2017 12 27
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko. banan MANGO
100% OWOCÓW
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(540)

(540) Bieszczadzkie Miody
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, beżowy, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.01.01, 05.07.14, 05.07.18, 05.07.13, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312514
(220) 2017 12 27
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) SZEIDL FERENC, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) POVER LUBE
(540)

(210) 480565

Kolor znaku: złoty, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 smary.
(111) 312515
(220) 2017 12 28
(210) 480605
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) AKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Golub-Dobrzyń, PL.
(540) magazyn Najbliżej Rolnika
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma.
(111) 312516
(220) 2018 01 03
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) SAŁAPATA JACEK BIESZCZADZKI INSTYTUT
PSZCZELARSTWA, Polańczyk, PL.
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(210) 480739

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, szary
(531) 06.07.25, 03.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, miód ziołowy, substytuty miodu, naturalny miód dojrzały, miód (do celów spożywczych).
(111) 312517
(220) 2018 01 03
(210) 480741
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) WERESZKO WOJCIECH TRUE LEADER, Rokitnica, PL.
(540) TRUELEADER BUSINESS SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.07.25, 26.05.04
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamowe, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie public relations, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, marketing towarów i usług na rzecz innych,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zarządzaniu personelem, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikacja reklam, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, selekcja personelu, świadczenie usług zarządzania działalnością
gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi
agencji marketingowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, zarządzanie personelem, 41 doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja, kursy
korespondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
nauczanie, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, seminaria, szkolenie związane z karierą zawodową, trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi szkolenia personelu, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkół,
usługi trenerów osobistych, usługi wydawnicze.
(111) 312518
(220) 2018 01 03
(210) 480743
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EIS GmbH, Bielefeld, DE.
(540) Satisfyer
(510), (511) 10 wibratory łóżkowe, aparaty do masażu wibracyjnego,
zabawki erotyczne.
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(111) 312519
(220) 2018 01 03
(210) 480745
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) EIS GmbH, Bielefeld, DE.
(540) Satisfyer MEN
(510), (511) 10 wibratory łóżkowe, aparaty do masażu wibracyjnego,
zabawki erotyczne.
(111) 312520
(220) 2018 01 03
(210) 480792
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) (znak dźwiękowy)
(540)

(531)
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery, sprzęt
przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie
szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, przewodniki,
poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 zapisy nutowe, papier nutowy, książki z nutami, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje,
podręczniki, materiały do nauczania, gazety i czasopisma, broszury,
kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, zakładki do książek,
plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty,
druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zakupy
z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie
promowania muzyki, w szczególności klasycznej, impresariat w działalności artystycznej, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku,
identyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów
publicznych, organizowanie wystaw oraz targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie
dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń-m. in. sklepów, galerii, biur,
usługi sprzedaży następujących towarów: 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, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier
i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz
urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek,
szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem
i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych,
artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw, konkursów, występów, koncertów, festiwali
muzycznych, warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, usługi edukacyjne, rozrywkowe
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i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie nut, publikowanie
książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników, broszur i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych,
działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, katalogowanie i archiwizacja dorobku artystycznego twórców, usługi orkiestr,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi
galerii sztuki, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności,
organizowanie i obsługa plebiscytów, usługi biblioteczne, publikacje
elektroniczne on-line, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, usługi dystrybucji biletów, wynajmowanie modeli do pozowania
artystom, wizualna rejestracja koncertów, zdarzeń, imprez i uroczystości, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, kursy językowe, 42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo
przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie oraz kodowanie muzyki cyfrowej, usługi związane
z projektowaniem graficznym-sztuka, projektowanie dekoracji wnętrz,
opakowań, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi projektantów mody.

(111) 312521
(220) 2018 01 04
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) DYLEWSKA MARTA, Gdynia, PL.
(540) LBL La Bella Lounge
(540)

(210) 480798

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski
(531) 05.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, pomoc medyczna, medycyna
estetyczna, salony piękności, usługi medyczne i paramedyczne,
doradztwo dotyczące urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, usługi w zakresie makijażu, pielęgnacja urody, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi kształtowania
brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu
brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji rzęs, zabiegi depilacyjne, implantacja włosów, ścinanie włosów, odbudowa włosów,
stylizacja, układanie włosów, mycie włosów szamponem.
(111) 312522
(220) 2018 01 05
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) VEGE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.03.13, 05.03.20, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13

(210) 480848
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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, 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) 312523
(220) 2018 01 05
(210) 480852
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków, PL.
(540) FIT VEGAN
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, również oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.
(111) 312524
(220) 2018 01 05
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) GAWLAS ŁUKASZ, Mnich, PL.
(540) proste domy
(540)

(210) 480860

(531) 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 42 planowanie [projektowanie] budynków, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie budynków,
projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie domów, projektowanie mebli, projektowanie techniczne,
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części
budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne,
usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie
przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektury
wnętrz, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi
w zakresie planowania architektonicznego.
(111) 312525
(220) 2017 12 21
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 26
(732) SZUSTEK MAREK PROFIT, Warszawa, PL.
(540) LOMBARD EXPRES

(210) 480415

Nr 11/2018

(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: artykułów elektronicznych, biżuterii, samochodów, artykułów fotograficznych, zabawek, 36 kredytowanie pod
zastaw, pożyczki.
(111) 312526
(220) 2017 11 08
(210) 478704
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) CIECZKO MAREK ZAKŁAD STOLARSKI BOBAS, Grzybno, PL.
(540) BOBAS
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czarny
(531) 02.05.06, 26.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.
(111) 312527
(220) 2017 10 20
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 11
(732) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz, PL.
(540)
(540)

(210) 478023

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.13, 29.01.14
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, katalogi [elektryczne lub
elektroniczne], komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości
audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych,
35 aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie
danych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, administrowanie programami
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych online, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe,
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kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony
internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi związane z publiczną
prezentacją produktów, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi promocyjno-marketingowe
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie
pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe dotyczące gazet, reklamy online, reklamy prasowe (przygotowywanie),
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, umieszczanie reklam, reklama w czasopismach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama i usługi reklamowe, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, negocjowanie kontraktów reklamowych, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, 38 cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie cyfrowego dźwięku
i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, interaktywne usługi
wideotekstowe, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi transmisji wideo, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów
wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP],
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy,
publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multimedialne, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
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komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(111) 312528
(220) 2017 02 06
(210) 467131
(151) 2018 03 27
(441) 2017 10 02
(732) SE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SAN ESCOBAR
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, mydła
i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do mycia, ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania
i koloryzacji włosów, kondycjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, 6 drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub
transportu, 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, kodowane
karty upominkowe, drobne gadżety elektroniczne, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB,
karty pamięci i dyski zewnętrzne, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne w postaci elektronicznej, w tym materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki,
wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe,
zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy
i plany, obrazy, rysunki, fotografie, urządzenia i przyrządy elektroniczne, mianowicie przewodowe i bezprzewodowe urządzenia i przyrządy
elektroniczne służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji
informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: komputery, serwery,
laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe,
smartfony i wideofony, części i akcesoria do urządzeń elektronicznych
służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji,
danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów
na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki,
stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, oprogramowanie
komputerowe, w tym aplikacje dla przewodowych i bezprzewodowych urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków
i obrazów, oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami komórkowymi,
telefonami
bezprzewodowymi,
smartfonami,
wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie umożliwiające transfer danych
i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
oprogramowanie służące do lokalizacji użytkowników, określania
ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji treści reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, filmy nagrane, w tym filmy kinematograficzne, animowane,
fabularne i filmy video, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania video, nagrania muzyczne zapisane na nośnikach tradycyjnych (taśma, kaseta, płyta analogowa) oraz na nośnikach elektronicznych, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
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posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, odznaki pamiątkowe,
odznaki wpinane w klapę, spinki do mankietów, wyroby artystyczne
z metali nieszlachetnych, modele, statuetki, popiersia, figurki i dzieła
sztuki wykonane z metali nieszlachetnych, odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brązu, modele, statuetki, popiersia, figurki i dzieła sztuki wykonane z brązu, odlewy artystyczne
z brązu, 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury,
ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty,
skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady
godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony,
pocztówki, znaczki, w tym znaczki pocztowe, druki, zwłaszcza drukowane publikacje, w tym publikacje na tematy naukowe, popularno-naukowe i rozrywkowe, wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie,
artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory,
papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy
i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania,
piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. pudełka kartonowe
lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki
na papeterię, flagi i chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mache
i z tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, bony upominkowe, karty upominkowe,
upominkowe artykuły papiernicze, pudełka kartonowe na drobne
upominki, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone materiały takie, jak: drewno, wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, żywica
drzewna, ratan, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak: drewno, wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, żywica
drzewna, ratan, gips lub tworzywa sztuczne, zawarte w tej klasie, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, plakietki
imienne z tworzyw sztucznych, 28 śmieszne gadżety na imprezy [bibeloty, podarki na przyjęcia], gry i zabawki, w tym: zabawki pluszowe,
zabawki wypchane, zabawki nadmuchiwane, gryzaki, grzechotki, bąki,
klocki, piłki, balony, kulki do gry, łamigłówki, układanki, puzzle, domino, karty do gry, gry planszowe, szachy, warcaby, lalki, lalki w strojach
tradycyjnych, kukiełki, marionetki, figurki akcji, akcesoria dla lalek, butelki do karmienia lalek, kalejdoskopy, latawce, latające krążki, zabawki
mobilne, modele do zabawy, przeskalowane modele pojazdów, samolotów, pociągów i statków, zdalnie sterowane pojazdy [zabawki], zestawy modelarskie [zabawki], gry budowlane, konstrukcje [zabawki], pokoje i domy dla lalek, przenośny teatr [zabawki], artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt sportowy, konsole
do gier komputerowych, automaty do gier, przenośne [podręczne] gry
komputerowe, gry automatyczne, gry elektroniczne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, dekoracje świąteczne, dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji, maski, maski
kostiumowe, maski teatralne, maski na Halloween, maski karnawałowe, czapki karnawałowe, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, 35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej oraz usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży
w odniesieniu do następujących towarów: kosmetyki, preparaty
do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk
i stóp, warg oraz paznokci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do mycia, ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji włosów, kondycjonery
do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, środki do czyszczenia
zębów i higieny jamy ustnej, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, modele, statuetki, popiersia, figurki i dzieła sztuki
wykonane z metali nieszlachetnych, odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brązu, modele, statuetki, popiersia, figurki i dzieła sztuki wykonane z brązu, odlewy artystyczne z brązu, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, kodowane karty
upominkowe, drobne gadżety elektroniczne, elektroniczne i magne-

Nr 11/2018

tyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje
multimedialne w postaci elektronicznej, w tym materiały reklamowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty,
skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany,
obrazy, rysunki, fotografie, urządzenia i przyrządy elektroniczne, mianowicie przewodowe i bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektroniczne służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji
informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: komputery, serwery,
laptopy, palmtopy, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe,
smartfony i wideofony, części i akcesoria do urządzeń elektronicznych
służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji,
danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów
na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe, zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki,
stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, oprogramowanie
komputerowe, w tym aplikacje dla przewodowych i bezprzewodowych urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków
i obrazów, oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami,
wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania,
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów,
oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie umożliwiające transfer
danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie służące do lokalizacji użytkowników, określania ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji treści
reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, filmy nagrane, w tym filmy kinematograficzne, animowane,
fabularne i filmy video, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania video, nagrania muzyczne zapisane na nośnikach tradycyjnych (taśma, kaseta, płyta analogowa) oraz na nośnikach elektronicznych, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, odznaki pamiątkowe,
odznaki wpinane w klapę, spinki do mankietów, materiały drukowane,
w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze,
plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, pocztówki, znaczki, w tym
znaczki pocztowe, druki, zwłaszcza drukowane publikacje, w tym publikacje na tematy naukowe, popularno-naukowe i rozrywkowe, wizytówki, karty nie kodowane magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe
do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty
i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki,
kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne,
przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki
automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra
i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru,
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uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane
z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię, flagi i chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mache i z tworzyw sztucznych, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, bony
upominkowe, karty upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze,
pudełka kartonowe na drobne upominki, meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone materiały takie, jak: drewno, wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, muszle,
sepiolit, żółty bursztyn, żywica drzewna, ratan, statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak: drewno,
wosk, kość, róg, kość słoniowa, fiszbin, macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, żywica drzewna, ratan, gips lub tworzywa sztuczne,
zawarte w tej klasie, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub
transportu, plakietki imienne z tworzyw sztucznych, śmieszne gadżety
na imprezy [bibeloty, podarki na przyjęcia], gry i zabawki, w tym: zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki nadmuchiwane, gryzaki, grzechotki, bąki, klocki, piłki, balony, kulki do gry, łamigłówki, układanki, puzzle, domino, karty do gry, gry planszowe, szachy, warcaby,
lalki, lalki w strojach tradycyjnych, kukiełki, marionetki, figurki akcji,
akcesoria dla lalek, butelki do karmienia lalek, kalejdoskopy, latawce,
latające krążki, zabawki mobilne, modele do zabawy, przeskalowane
modele pojazdów, samolotów, pociągów i statków, zdalnie sterowane
pojazdy [zabawki], zestawy modelarskie [zabawki], gry budowlane,
konstrukcje [zabawki], pokoje i domy dla lalek, przenośny teatr [zabawki], artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
sprzęt sportowy, konsole do gier komputerowych, automaty do gier,
przenośne [podręczne] gry komputerowe, gry automatyczne, gry
elektroniczne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, dekoracje świąteczne, dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji, maski, maski kostiumowe, maski teatralne, maski
na Halloween, maski karnawałowe, czapki karnawałowe, drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, usługi polegające na zapewnieniu platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi polegające na zawieraniu transakcji handlowych
na rzecz innych, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych,
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
przedsiębiorstwami, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji
odbiorców, prowadzonych z wykorzystaniem testów psychologicznych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
świadczone bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających
bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów
i materiałów reklamowych, usługi zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone
za pośrednictwem radia, telewizji i prasy oraz z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami i informatycznymi zbiorami danych zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci
bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych oraz w komputerowych bazach danych i bankach danych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci
bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania i kompilacji informacji i danych do komputerowych baz danych i banków danych, usługi w zakresie sortowania, systematyzacji i edycji informacji i danych
w komputerowych bazach danych i bankach danych, usługi w zakresie
przetwarzania danych przy pomocy systemów komputerowych,
w tym sieci komputerowych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług,
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42 usługi techniczne, badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania, analizy, rozwoju, wdrażania i integracji rozwiązań i systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego,
niezależnych aplikacji i/lub aplikacji użytkowych, usługi hostingowe,
usługi w zakresie projektowania, tworzenia, utrzymywania, prowadzenia i rozwoju stron internetowych na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zakresie projektowania, tworzenia, utrzymywania, prowadzenia
i rozwoju stron internetowych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
administrowania i zarządzania stronami internetowymi, usługi w zakresie projektowania, powielania, instalacji, aktualizacji i konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wypożyczania
oprogramowania komputerowego i wynajmu komputerów, usługi
w zakresie konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
usługi w zakresie magazynowania, kopiowania i przywracania danych,
usługi w zakresie obsługi baz danych i banków danych dostępnych
przez internet, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych
komputerowych, w tym danych z komputerowych baz danych i banków danych, usługi w zakresie zdalnego monitorowania systemów
komputerowych, usługi informacyjne i doradcze, w tym usługi świadczone on-line, dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 312529
(220) 2017 11 02
(210) 478565
(151) 2018 05 02
(441) 2018 01 15
(732) WOJTYŃSKA EWA KATARZYNA ABU, Warszawa, PL.
(540) Abu
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 05.07.13, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, nauczanie języków obcych, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy i języka, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach szkoleniowych, terapeutycznych, nauczania dzieci i młodzieży oraz zabaw dla dzieci, usługi nauczania
w zakresie metod logopedycznych i pedagogicznych, kształcenie
praktyczne logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek i lekarzy medycyny, publikowanie książek, mikro-wydawnictwa, publikowanie tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
sympozjów, zjazdów, kongresów, usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizowanie imprez i konkursów artystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie placówek oświatowowychowawczych,
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie ośrodków, placówek
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, usługi prowadzenia przedszkoli i punktów przedszkolnych, wychowanie przedszkolne, usługi w zakresie realizacji edukacyjnych programów radiowych,
telewizyjnych i filmów, 44 usługi medyczne, usługi pielęgniarskie
i położnicze, usługi lekarzy specjalistów, usługi rehabilitacyjne, usługi terapeutyczne, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, masaż, optometria.
(111) 312530
(220) 2017 02 23
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) CK MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CK Money
(540)

(210) 468044

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 26.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
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(111) 312531
(220) 2018 01 04
(210) 480801
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) WIŚNIEWSKI PIOTR, Kraków, PL.
(540) REBRAINING
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, 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, 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, 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, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi public relations, 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, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy.
(111) 312532
(220) 2017 07 07
(210) 473834
(151) 2018 03 22
(441) 2017 10 02
(732) YEOMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) YEOMAN
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe w szczególności:
kruszywa budowlane do betonów i mas asfaltowych, żwir, piasek,
mieszanki mineralne, kruszywa łamane do podbudowy dróg i nasypów kolejowych, asfalt, cement, spoiwa mineralne, wylewki bitumiczne, materiały do budowy i naprawy dróg, chodników, placów,
elementy krawędziowe do kształtowania terenu z betonu lub tworzyw sztucznych, beton, kamień budowlany, wyroby kamieniarskie
dla budownictwa, elementy konstrukcyjne niemetalowe dla budow-
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nictwa, nawierzchnie tłuczniowe, bariery ochronne i ekrany drogowe
niemetalowe, kostki i płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, rury niemetalowe, rury drenażowe, wodociągowe i kanalizacyjne niemetalowe, smoła, tłuczeń, wapno, zaprawy budowlane,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w wyspecjalizowanych punktach handlowych i poprzez Internet niemetalowych
materiałów budowlanych jak: kruszywa budowlane do betonów i mas
asfaltowych, żwir, piasek, mieszanki mineralne, kruszywa łamane
do podbudowy dróg i nasypów kolejowych, asfalt, cement, spoiwa
mineralne, wylewki bitumiczne, materiały do budowy i naprawy dróg,
chodników, placów, elementy krawędziowe do kształtowania terenu
z betonu lub tworzyw sztucznych, beton, kamień budowlany, wyroby
kamieniarskie dla budownictwa, elementy konstrukcyjne niemetalowe dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, bariery ochronne
i ekrany drogowe niemetalowe, kostki i płyty brukowe niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, rury drenażowe,
wodociągowe i kanalizacyjne niemetalowe, smoła, tłuczeń, wapno,
zaprawy budowlane, 37 usługi budowlane i remontowe.

(111) 312533
(220) 2017 08 01
(210) 474877
(151) 2018 03 27
(441) 2017 11 20
(732) GILLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starogard Gdański, PL.
(540) GILLMET
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.07, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, blacha
płyty arkusze metalowe bramy metalowe, metalowe boksy, fasady,
przegrody, budownictwo metalowe, płyty dla budownictwa metalowego, dachy, pokrycia metalowe, daszki w budownictwie metalowe,
drabiny metalowe, drenaż metalowy, drut metalowy, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowych, dysze metalowe, dysze końcówki
wylotowe, furtki obrotowe, futryny do drzwi metalowe, gzymsy metalowe haki metalowe, kabiny metalowe, rury rozgałęźne metalowe,
konstrukcje metalowe kątowniki stalowe, klamki do drzwi metalowe,
klamry metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji, klucze, kolanka do rur metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe,
szkielety ramowe do konstrukcji metalowych w budownictwie, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stajni, kosze metalowe,
kratownice metalowe, ruszty metalowe, kraty ochronne do pieców
metalowe, krycie dachów metalowe, liny metalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa metalowe, materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, nadproża metalowe, zaciski do naprężania, odrzwia metalowe,
ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, osłony do rur metalowe,
ościeżnice metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, pierścienie
metalowe, płytki metalowe w budownictwie, podłogi metalowe,
rury i rurki metalowe, schody metalowe, siatka druciana, słupy,
podpory metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne,
arkusze blachy stalowej, szklarnie przenośne metalowe, metalowe
pokrycia ścian, metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, wiązadła metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
ujeżdżalnie metalowe, metalowe zamknięcia do okien, zbiorniki
metalowe, żaluzje metalowe, 40 obróbka metali, cynkowanie metali,
galwanotechnika, polerowanie, kowalstwo, trasowanie, trasowanie
laserem, śrutowanie, platerowanie, odzyskiwanie cynku, powlekanie galwaniczne, wytarzanie energii, spawanie, szlifowanie, prostowanie, cięcie blach, trawienie powierzchni, 42 badania techniczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie
budynków, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, badania energii technicznej, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 312534
(220) 2016 06 06
(210) 457457
(151) 2018 02 19
(441) 2017 10 30
(732) GRUPA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niepołomice, PL.
(540) Grupa Ostoja
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, w tym w szczególności: administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe i nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa majątku
nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, faktoring, usługi finansowe,
doradztwo finansowe, zarządzanie majątkiem, wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, kupno i sprzedaż nieruchomości, 39 transport, spedycja,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 45 usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 312535
(220) 2017 07 17
(210) 474247
(151) 2018 04 24
(441) 2017 08 21
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ProBio ASekuracja
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone
do biologizacji, higienizacji i biodezynfekcji powierzchni pomieszczeń, neutralizacji odoru w pomieszczeniach, preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do usuwania związków organicznych
z oczyszczanych powierzchni, naturalne środki mikrobiologiczne
przeznaczone do bioasekuracji pomieszczeń inwentarskich., 5 mieszanki paszowe uzupełniające o właściwościach probiotycznych
z dodatkiem ziół.
(111) 312536
(220) 2018 01 22
(210) 481405
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) KWIECIEŃ PAWEŁ, MAZURKIEWICZ PAWEŁ ALPHA SPIRIT
POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) wiejska zagroda
(540)

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe, 29 drób, mięso, wędliny, ryby, konserwy mięsne, rybne, przetwory mięsne, 31 karma dla
zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla zwierząt, dodatki do pasz
i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, pasza dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt.
(111) 312537
(220) 2018 01 22
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) SIEKIERSKI MARIAN MAR-FOUR, Łódź, PL.
(540) 4 MED MARFOUR.COM.PL
(540)

(210) 481422

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 27.07.01
(510), (511) 5 opatrunki i bandaże, waciki do celów medycznych,
10 cewniki, strzykawki, igły medyczne, rękawice medyczne, wyroby
medyczne jednorazowego użytku.
(111) 312538
(151) 2018 07 27

(220) 2018 01 22
(441) 2018 03 26

(210) 481466
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(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) KAKTUS
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 04.05.01, 05.11.19, 25.07.21, 26.01.03, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, zestawy słuchawkowe, słuchawki, słuchawki
zakładane na głowę, słuchawki douszne, 18 skóra i imitacje skóry,
skóry zwierzęce, artykuły podróżne [walizki, torby], torby uniwersalne, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe.
(111) 312539
(220) 2016 07 22 K
(151) 2018 05 28
(441) 2018 02 05
(732) Brita GmbH, Taunusstein, DE.
(540) fill & enjoy
(540)

(210) 474977

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 11 dozowniki do napojów chłodzących, maszyny i Instalacje do dystrybucji bezalkoholowych napojów chłodzących, wszystkie powyższe produkty zawarte w tej klasie, urządzenia i Instalacje
do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, filtry do wody z kranu, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do ujęcia wody, filtry do wody i urządzenia
do filtrowania wody z technologią membranową, z technologią węgla drzewnego, w szczególności bloki węgla i węglowe podkładki,
z technologią osmozy odwróconej, z technologią promieniowania
ultrafioletowego, węgla aktywnego, z technologią ozonową, filtry
do wody i urządzenia do filtrowania wody w celu sterylizacji mikrobiologicznej wody, filtry ciśnieniowe, filtry grawitacyjne, wkłady
do filtrów ssących, wkłady do filtrów ręcznych, wkłady do filtrów
z mechanizmem filtra wodoodpornego, wkłady do filtrów z wymiennikiem jonowym i środkiem absorpcyjnym, w szczególności do filtrów do wody, czajników do wody, zaparzaczy do kawy, czajników
do herbaty, ekspresów do kawy, warników, urządzeń do gotowania
ryżu, automatów do sprzedaży, urządzeń wielkogabarytowych w gastronomii, z wyjątkiem filtrów do maszyn i silników, filtry ciśnieniowe, filtry grawitacyjne, wkłady do filtrów ssących, wkłady do filtrów
ręcznych, wkłady do filtrów z mechanizmem filtra wodoodpornego,
wkłady do filtrów z wymiennikiem jonowym i środkiem absorpcyjnym, w szczególności do maszyn do produkcji lodu, parowarów,
kombiwarów, piekarników, sitek do kawy, płuczkarek, szaf chłodniczych, urządzeń chłodzących, urządzeń do napojów schłodzonych,
kranów kuchennych, z wyjątkiem filtrów do maszyn i silników, akcesoria do doprowadzania wody, w szczególności do baterii z wbudowanymi systemami filtracyjnymi, armatura wodociągowa, a mianowicie węże jako części urządzeń do zaopatrzenia w wodę, takie jak
części wodomierzy i części urządzeń rozcieńczających, urządzenia
do poboru wody z lub bez instalacją chłodzącą (dozowniki/urządzenia do chłodzenia), urządzenia do uzdatniania wody wyposażone
w rozcieńczalniki, wskaźniki skuteczności, akcesoria do napełniania
wody, filtry, jednostki wzbogacania, jednostki grzewcze, jednostki
chłodnicze, jednostki aromaterapeutyczne i jednostki dwutlenku
węgla, 21 sprzęt gospodarstwa domowego do wytwarzania wody
i napojów gazowanych, nieelektryczne zaparzacze do kawy i czajniki
do herbaty, naczynia i pojemniki do użytku domowego i w kuchni
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(inne niż z metali szlachetnych i platerowanych) z tworzywa sztucznego lub szkła, karafki, butelki, filiżanki, kubki, nieelektryczne zaparzacze do kawy i czajniki do herbaty inne niż z metali szlachetnych,
wyroby szklane do napojów, pojemniki do napojów o kształcie butelki, miseczki, wyroby szklane, porcelanowe i naczynia ceramiczne,
buteleczki, naczynia i pojemniki izolacyjne na napoje, butelki i instalacje chłodzące do użytku domowego, nie ujęte w innych klasach.

(111) 312540
(220) 2018 01 22
(210) 481473
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNOUSŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogów, PL.
(540) IZOL PLAST
(540)

(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne w tym: urządzenia UCMI,UCMI-2,do pomiaru parametrów sieci oraz kontroli stanu izolacji sieci IT, urządzenia
GUA-16,GUA-100E do lokalizacji uszkodzeń na kablach i przewodach, urządzenia MUB-3 do diagnostyki baterii akumulatorowych
w obudowach przeciwwybuchowych, urządzenia mechaniczne
w tym: lokomotywa akumulatorowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, obudowy ognioszczelne i inne przeciwwybuchowe dla
urządzeń elektrycznych, izolatory i przepusty przeciwwybuchowe,
zestawy do łączenia i napraw kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych oraz telemetrycznych przy zastosowaniu rur
zimno kurczliwych, zestawy do łączenia i napraw kabli na napięcie
1000V,3,6/6kV,6/10kV zestawy do łączenia i napraw kabli sterowniczych i telemetrycznych.
(111) 312541
(220) 2018 01 23
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków, PL.
(540) DRACULA
(540)

(210) 481491
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(510), (511) 36 kredyty handlowe, organizowanie kredytów, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, ubezpieczenia kredytów,
konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, biura kredytowe,
usługi kredytowe, finansowanie kredytów handlowych, udzielanie
kredytu kupieckiego, usługi kredytu konsumenckiego, organizowanie ubezpieczenia kredytów, doradztwo dotyczące kredytów, udzielanie kredytów studenckich, ubezpieczenie ryzyka kredytowego,
ubezpieczenie od straty kredytu, udzielanie ubezpieczeń kredytów
hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi ubezpieczeniowe
związane z udzielaniem kredytu, usługi ubezpieczeniowe związane
z umowami kredytowymi, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń
kredytowych, usługi kredytowania nieruchomości, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, agencje kredytowe, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów komercyjnych,
usługi zarządzania kredytami, usługi agencji kredytowych, organizowanie udzielania kredytów handlowych, udostępnianie pożyczek
i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, organizowanie
finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi kredytowe dotyczące
pojazdów mechanicznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych
kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe związane z usługami
kredytowymi, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytów studenckich, usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi,
usługi w zakresie kredytów finansowych na rzecz eksporterów, doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, usługi
doradcze dotyczące kredytów, zapytania i konsultacje kredytowe,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi
doradztwa związane z kredytem, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, sprawdzania zdolności kredytowej, sporządzanie raportów kredytowych, dostarczanie ratingów kredytowych, usługi weryfikacji
kredytów biznesowych, dostarczanie informacji o kredytach, usługi
w zakresie informacji kredytowej, ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, udzielanie informacji finansowych związanych
ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych.

(111) 312543
(220) 2018 01 24
(210) 481530
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ ZALSKI,
DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA,
Zwierzyniec Pierwszy, PL.
(540) DEEP sea
(540)
Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny
i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 312542
(220) 2018 01 23
(151) 2018 08 02
(441) 2018 02 26
(732) PIĄTEK BOŻENA, Siedlce, PL.
(540) Internetowe Biuro Kredytowe
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12

(210) 481506

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki do prania.
(111) 312544
(220) 2018 01 24
(210) 481542
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ALLUVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 312545
(220) 2018 01 23
(210) 481487
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krerowo, PL.
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(540) Coś Dobrego!
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 29 owoce i warzywa: gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce i warzywa, owoce
i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane i marynowane, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty
owoców i warzyw, przetwory z owoców i warzyw, dżemy, galaretki
jadalne, kompoty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, gotowe dania i potrawy na bazie owoców i warzyw, mięso,
mięso świeże i mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, ryby
świeże, mrożone, wędzone, konserwowane i solone, przetwory rybne, konserwy rybne, owoce morza, gotowe dania i potrawy na bazie
ryb i owoców morza, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna,
śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremowe, serki
homogenizowane, serki topione, twarogi, napoje mleczne: jogurty,
kefir, maślanka, jaja spożywcze, zupy, składniki do sporządzania zup,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach: świeże owoce i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe
świeże, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych i warzyw, 35 usługi importowe i eksportowe,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach,
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: produkty rolne ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe warzywne,
przekąski na bazie owoców i warzyw, grzyby, napoje, soki owocowe
warzywne, mięso i wyroby z mięsa, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców warzyw, ryby, przetwory rybne, owoce morza,
gotowe dania i potrawy na bazie ryb owoców morza, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 40 usługi
w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw: wytłaczanie owoców
i warzyw, wyciskanie soków z owoców i warzyw, schładzanie i zamrażanie owoców i warzyw, suszenie, konserwowanie owoców i warzyw,
puszkowanie owoców i warzyw, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, utylizacja i unieszkodliwianie
odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.
(111) 312546
(220) 2018 01 25
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) RORAT PIOTR BIOZONA, Warszawa, PL.
(540) feel FIT
(540)

(210) 481585

(531) 27.05.01, 24.03.07
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetworzy owocowe wzbogacone białkiem, zupy proteinowe w proszku, warzywa przetworzone,
owoce przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, mieszanki
owoców i orzechów, przetwory warzywne z dodatkiem białka, zupy,
zupy błyskawiczne, zupy w proszku, batony spożywcze na bazie orze-
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chów, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, mieszanki owoców suszonych, chipsy sojowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
chipsy ziemniaczane, chipsy z juki, chipsy z jarmużu, owoce liofilizowane, batony owocowe, 30 batony proteinowe, batony czekoladowe,
ciastka w proszku, ciastka proteinowe, wafelki proteinowe, czekolada
proteinowa, słodycze bez cukru, słodycze proteinowe, cukierki proteinowe, cukierki bez cukru, owsianka proteinowe, ciasto na pizzę proteinową, naleśniki proteinowe w proszku, budynie proteinowe w proszku, puddingi, puddingi proteinowe w proszku, ciastka proteinowe
w proszku, musli proteinowe, makarony zbożowe z dodatkiem białka,
makarony warzywne, makarony proteinowe, batony zbożowe, batony
na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
ciastka, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, ciastka owsiane spożywcze, ciastka
z prosa, wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, czekolada, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze, słodycze zawierające owoce, słodycze do żucia, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze
na bazie miodu, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki ciągutki, cukierki miętowe, cukierki do żucia, cukierki z kakao, owsianka, owsianka
błyskawiczna, ciasto na pizzę, budyń ryżowy, budynie deserowe, budyń w proszku, budynie deserowe w proszku, chipsy ryżowe, chipsy
zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy, chipsy proteinowe, makarony,
makaron gryczany, makarony razowe.

(111) 312547
(220) 2018 01 26
(210) 481607
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) MEDIPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kwidzyn, PL.
(540) MEDIPUNKT
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, fizjoterapia, fizykoterapia, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi telemedyczne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, terapeutyczne usługi, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 312548
(220) 2018 01 26
(210) 481639
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MultiSport
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty
magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, elektroniczne
karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart etapowych, kodowane
karty lojalnościowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki
kodów kreskowych, 16 czeki, bony wartościowe, bony użytkowe, karty kredytowe, nie elektroniczne afisze, bilety, broszury, czasopisma,
gazety, formularze, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, katalogi, biuletyny informacyjne,
papierowe karty lojalnościowe, karty upominkowe, karty rejestracyjne, 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
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i programami lojalnościowymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace
biurowe, 36 emisja bonów wartościowych, emisja kart kredytowych,
usługi w zakresie wydawania voucherów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart debetowych, emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, kredyty
ratalne, operacje finansowe, kredyty ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe, emisja kart przedpłaconych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 usługi
informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, konkursów, seminariów sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, warsztatów dydaktycznych i zajęć praktycznych, usługi kultury fizycznej,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce,
organizowanie zajęć sportowych i urządzeń sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z oferowaniem biletów do muzeów, wydawanie
audiobooków, publikacja tekstów i materiałów edukacyjnych, w tym
informacji medycznych, usługi edukacyjne i doradcze w zakresie
sprawności fizycznej, 42 administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), analizy i projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacja,
konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, instalacje i wypożyczanie sprzętu
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe,
kawiarniane, restauracyjne, gastronomiczne i cateringowe, Usługi
w zakresie zakwaterowania tymczasowego.

(111) 312549
(220) 2018 01 30
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MINIKIWI FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chobienice, PL.
(540) MINI KIWI Farm ENJOY & TASTE MINI KIWI
(540)

(210) 481763

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.19, 05.07.09, 05.07.22
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, owoce suszone, owoce
gotowane, 31 owoce kiwi, świeże, agrest świeży, maliny świeże, jeżyny świeże, borówki świeże, truskawki świeże.
(111) 312550
(220) 2018 01 23
(210) 481489
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) JARZYNOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krerowo, PL.
(540) JARZYNOVE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.13, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12

Nr 11/2018

(510), (511) 29 owoce i warzywa: gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane
i marynowane, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owoców
i warzyw, przetwory z owoców i warzyw, dżemy, galaretki jadalne,
kompoty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, gotowe
dania i potrawy na bazie owoców i warzyw, mięso, mięso świeże i mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, owoców i warzyw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, ryby świeże, mrożone, wędzone,
konserwowane i solone, przetwory rybne, konserwy rybne, owoce
morza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb i owoców morza, mleko
i produkty mleczne, masło, margaryna, śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, napoje mleczne: jogurty, kefir, maślanka, jaja spożywcze,
zupy, składniki do sporządzania zup, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach: świeże owoce i warzywa,
świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych i warzyw, 35 usługi
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: produkty rolne, ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe
i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, grzyby, napoje, soki
owocowe i warzywne, mięso i wyroby z mięsa, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, ryby, przetwory rybne, owoce
morza, gotowe dania i potrawy na bazie ryb i owoców morza, mleko
i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 40 usługi
w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw: wytłaczanie owoców
i warzyw, wyciskanie soków z owoców i warzyw, schładzanie i zamrażanie owoców i warzyw, suszenie, konserwowanie owoców i warzyw,
puszkowanie owoców i warzyw, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie
i przerabianie surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania
żywności, wędzenie żywności, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.

(111) 312551
(220) 2018 02 01
(210) 481840
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) MĘŻYŃSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWSKI Golibroda M.M. BARBER-SHOP
(540)

Kolor znaku:
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.12, 10.05.04, 10.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, kremy
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, mydło do golenia, płyny
do pielęgnacji włosów, farby do brody i włosów, odżywki do włosów,
szampony, preparaty do golenia, preparaty do nadawania połysku,
pomady do celów kosmetycznych, wosk do wąsów, środki perfumeryjne, 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
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sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
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, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż,
w tym sprzedaż on-line: kosmetyków, balsamów, kremów, masek kosmetycznych, mydeł, mydeł do golenia, płynów do pielęgnacji wąsów,
farb do brody i wąsów, odżywek i szamponów do włosów, preparatów do golenia, preparatów do nadawania połysku, pomad do celów
kosmetycznych, wosku do wąsów, środków perfumeryjnych, 41 usługi
edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 fryzjerstwo,
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, kobiet i dzieci, salony piękności, usługi wizażystów, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące
kosmetyków, zabiegów kosmetycznych.

(111) 312552
(220) 2018 02 02
(210) 481889
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) LESZCZYŃSKI WOJCIECH PERFEKT, Kraków, PL.
(540) BR Best Retail
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 29.01.04, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.14, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, 36 dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], timesharing nieruchomości, wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania
nieruchomościami, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości,
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi powierni-
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cze w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności
nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
nieruchomości komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.

(111) 312553
(220) 2018 02 02
(210) 481913
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) BLOK-BUD F. KRAWCZYKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Blok Dobryszyce, PL.
(540) FINNØYA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe
metalowe, 19 niemetalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe
niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, papa dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, drewno budowlane, zaprawy
budowlane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 312554
(220) 2018 02 04
(210) 481928
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Deccorino
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
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(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne dekoracyjne
kolorowe światełka, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne,
elektryczne oprawy oświetleniowe, lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu, dekoracje wiszące, figurki drewniane, gipsowe,
figury z tworzyw sztucznych, ramki do zdjęć, dekoracje wykonane
z drewna, wosku, tworzyw sztucznych, poduszki, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, świeczniki, wazony, deski do krojenia, cukiernice, dzbanki kuchenne, filiżanki i kubki, formy do ciast
i ciastek, garnki kuchenne, kosze, miski, miseczki, naczynia stołowe,
naczynia kuchenne, podstawy pod świeczki, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna przyborów kuchennych, pojemników, zastawy stołowej,
naczyń kuchennych, mebli i akcesoriów meblowych do wyposażenia
domu, dekoracji, oświetlenia i akcesoriów oświetleniowych, koców
i narzut na łóżko.

(111) 312555
(220) 2018 02 06
(210) 482026
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) TURBO-PAL
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.
(111) 312556
(220) 2018 02 06
(210) 482055
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) northlan ica
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11,
26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 18.04.02
(510), (511) 29 ryby, ryby wędzone, konserwy rybne, ryby i owoce
morza mrożone, ryby solone oraz konserwy i marynaty.
(111) 312557
(220) 2018 02 06
(210) 482077
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) DĘBSKA JOANNA TODOS, Dmosin, PL.
(540) TODOS
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, dżerseje [ubrania], garnitury, kombinezony [odzież], odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], palta, peleryny, płaszcze, ponczo, pulowery, kurtki, spodnie, komplety, sukienki, swetry, t-shirty, bluzy, topy,
kamizelki, spódnice, tuniki, żakiety, spodenki, bluzki, szorty, koszule,
legginsy, t-shirty.
(111) 312558
(220) 2018 02 06
(210) 482091
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) JESIONOWSKA ANNA MIŁOŚNICY 4 KÓŁEK, Gdańsk, PL.
(540) M4K GARAGE MIŁOŚNICY 4 KÓŁEK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, beżowy, jasnobrązowy
(531) 14.07.09, 26.01.03, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów.
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(111) 312559
(220) 2018 02 07
(210) 482109
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) IBUXAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 312560
(220) 2018 02 07
(210) 482111
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) IBUSAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 312561
(220) 2018 02 07
(210) 482113
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) PŁAWECKI ŁUKASZ HALNY, Roztoka-Brzeziny, PL.
(540) HALNY
(540)

(531) 06.01.04, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy, 32 napoje izotoniczne, 41 usługi fitness, edukacyjne, sportowe.
(111) 312562
(220) 2018 02 07
(210) 482128
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) GLIKESLIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 312563
(220) 2018 02 07
(210) 482129
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) MORVIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 312564
(220) 2018 02 08
(210) 482170
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Ekopożyczki w Moim ING
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy kosztów,
ekspertyzy efektywności, badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
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komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych
dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(111) 312565
(220) 2018 02 08
(210) 482172
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Ekokredyt hipoteczny ING
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy kosztów,
ekspertyzy efektywności, badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych
dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 312566
(220) 2016 08 05
(151) 2018 05 15
(441) 2016 09 26
(732) BASIAK ANNA, Kielce, PL.
(540) BacterPlant
(540)

(210) 460008

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub tere-
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nów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane,
nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], nawozy
użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy]
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawozy],
syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony
nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane],
podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli
wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia
doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze,
fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszczenia
robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki bakteriobójcze,
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla
leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy],
środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania
insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne przeznaczone
do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe,
nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla
rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy
do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego,
nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze,
nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy
naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne,
nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], siarczan
potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia
roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku
w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materiały do rozsady
[podłoża hodowlane], podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii,
podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty
regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane
w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw,
ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych,
środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty
chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby,
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty
grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne
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dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki
chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych usług i towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 312567
(220) 2012 05 16
(210) 400475
(151) 2018 05 07
(441) 2012 08 27
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) DOLINA NIDY ZETA
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe, cement, środki impregnujące i konserwujące, w tym zapewniające odporność na wilgoć, silikony, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, 2 środki antykorozyjne, dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe, środki
oraz kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, w tym
barwniki, farby, lakiery, bejce, pokosty, zaprawy farbiarskie, zaprawy
cementowe, podkłady, szpachlówki, powłoki i farby do gruntowania
i wzmacniania podłoży, podkłady do malowania drewna, preparaty
do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, spoiwa do farb
i lakierów, kit szklarski, powłoki do krycia smołą, powłoki do krycia
dachów, rozcieńczalniki, zagęszczacze i utrwalacze do barwników,
farb, lakierów, bejcy, pokostów, 17 materiały izolacyjne, zaprawy
izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie, materiały uszczelniające,
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające, pakuły, bawełna (wata) do uszczelniania, wełna mineralna, wata szklana,
materiały ciepłochronne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, uszczelki i złączki do rur,
żywice syntetyczne, żywice akrylowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki bitumiczne stosowne w budownictwie, beton, zaczyn cementowy, gips, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy budowlane,
w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie.
(111) 312568
(220) 2015 05 13
(151) 2018 05 17
(441) 2015 08 31
(732) Herbamedicus, s.r.o., Olomouc-Město, CZ.
(540) B 17 PREVENTUM
(540)

(210) 442466

(531) 27.07.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 preparaty i środki higieny osobistej, kosmetyki, preparaty i produkty kosmetyczne upiększające, preparaty do pielęgnacji
skóry zawarte w tej klasie, kremy, żele, płyny, oleje i tłuszcze kosmetyczne, preparaty witaminowe dla ciała, kosmetyczne żele odchudzające, preparaty i żele kosmetyczne do wcierania usuwające bóle
mięśni i stawów oraz zmęczenie i poprawiające sprawność fizyczną
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nie do celów medycznych, 5 produkty chemiczne do celów medycznych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne, sanitarne, dezynfekujące, antyseptyczne, przeciwbakteryjne
i przeciw pasożytnicze zawarte w tej klasie do celów medycznych,
suplementy diety, farmaceutyczna i dietetyczna żywność, środki
odżywcze i wzmacniające do celów medycznych, w tym napoje dla
celów medycznych, takie jak białkowe, witaminowe, multiwitaminowe, energetyczne, jonowe, izotoniczne napoje również wzbogacone
w adaptogeny, woda mineralna, w tym z pierwiastkami śladowymi
do celów medycznych, napoje dietetyczne i odżywcze do celów
leczniczych, preparaty dietetyczne i odżywcze do celów medycznych, białkowe, witaminowe, multiwitaminowe, energetyczne, jonowe, zmineralizowane, w tym pierwiastkami śladowymi preparaty
odżywcze do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, słodycze, pastylki, tabletki, kapsułki i gumy
do żucia z dodatkami leczniczymi, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety do celów
medycznych, preparaty białkowe i żywność do celów medycznych,
kremy, balsamy i maści do celów medycznych, oleje lecznicze, oleje
do celów medycznych, tłuszcze do celów leczniczych, sole lecznicze,
nalewki do celów medycznych, środki odżywcze witaminowe i mineralne w postaci koncentratów, koncentraty białkowe jako suplementy diety do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
preparaty odżywcze i dietetyczne do celów medycznych do codziennej suplementacji żywnościowej, w tym preparaty fitness, takie jak
żywność błyskawiczna lub do samodzielnego przygotowania, żywność do celów medycznych składająca się głównie z mleka w proszku lub białka zwierzęcego lub roślinnego, również z dodatkiem witamin, składników mineralnych, mikroelementów lub cukru, naturalne
nalewki lecznicze, preparaty antybakteryjne i rehabilitacyjne w postaci toników, leki dla celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, syropy medyczne, emulsje medyczne, wyciągi
z ziół i preparatów łączone z witaminami, minerałami, pierwiastkami
śladowymi i wyciągami z ziół do celów leczniczych, produkty do zapobiegania lub łagodzenia bólu, produkty pochodzące z wód termalnych do celów medycznych, 35 prezentacja towarów, zbieranie
następujących towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, orzechy, migdały, jądra owoców pestkowych, mleko
migdałowe i napoje bezalkoholowe dla osób trzecich (z wyjątkiem
ich transportu) w celu umożliwienia konsumentom tych produktów
ich wygodne obejrzenie i zakup .

(111) 312569
(220) 2015 09 11
(210) 446899
(151) 2018 02 19
(441) 2015 12 21
(732) GRABSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) O.S.T.R.
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, nagrania audio, nagrania wideo,
nagrania wideo do pobrania, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe
z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, 25 odzież, ubrania codzienne,
koszulki, bluzy, 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, usługi w zakresie rozrywki i komponowania muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, usługi
rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, komponowanie muzyki dla
osób trzecich, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem
muzyki, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych.
(111) 312570
(220) 2016 02 15
(151) 2018 07 02
(441) 2016 05 23
(732) VETERINARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Veterinaro
(540)

(210) 452369

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z opieką nad zwierzętami, usługi reklamowe,
42 oprogramowanie komputerowe do prowadzenia zakładów leczniczych dla zwierząt i związane z nimi usługi, 44 usługi związane
z opieką nad zwierzętami i analizami.

(111) 312571
(220) 2013 02 01
(151) 2018 05 29
(441) 2013 05 13
(732) NOWAK MAREK, Chorzów, PL.
(540) Gŏdōmy po ślōnsku
(540)

(210) 409977

Kolor znaku: żółty, niebieski, szary
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 312572
(220) 2017 02 23
(210) 468043
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) DOBRANOWSKI DOMINIK, Bystra, PL.
(540) Asistico
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne sprawozdania do pobrania, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie
użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów, komórkowych, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla nauki,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do przeszukiwania
i odnajdywania informacji, za pośrednictwem sieci komputerowej,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do zarządzania
organizacją pracy, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie
komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej
sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie
społecznościowe, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie
szkoleniowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania informacjami, programy komputerowe do celów
edukacji, sportowe symulatory treningowe, 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja sportowa, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, nauczanie
i szkolenia, nauka w zakresie sportu, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, organizowanie fanklubów, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, prezentacja filmów w celach instruktażowych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, rozrywka on-line,
rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunika-
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cyjnej, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, szkolenia nauczycieli
sportowych, szkolenia sędziów sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, szkolenie sportowe, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji
związanych ze sportem, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi informacji o rekreacji, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie rozrywki sportowej.

(111) 312573
(220) 2016 03 01
(210) 453025
(151) 2018 01 17
(441) 2016 06 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO LODMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LODY CALYPSO 1959 śmietankowe z prawdziwej śmietanki
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały, szary, czarny, beżowy,
brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 09.07.01,
09.07.25, 18.01.19, 02.01.01, 10.03.04
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery
wykonane z produktów mlecznych, mleczne produkty, 30 lody, lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze,
lody typu sandwich, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne
[sorbety], lody mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone
desery, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony
lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
(111) 312574
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 12
(732) ZAREMBA RYSZARD, Piastów, PL.
(540) NASZA ZIELARNIA zdrowie z natury
(540)

(210) 482215

Kolor znaku: jasnozielony, szary, zielony
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
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nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.

(111) 312575
(220) 2018 02 09
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) ZAREMBA MARIAN, Piastów, PL.
(540) Zioło-Piast
(540)

(210) 482216

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 312576
(220) 2018 02 12
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszwa, PL.
(540) LEKKO, bez zaparć!
(540)

(210) 482268

Nr 11/2018

w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia, fizykoterapia, fryzjerstwo,
higiena i pielęgnacja urody, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, usługi pedicure, masaż, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, konsultacje medyczne,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi terapii
mikroigłowej, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów
na cellulit, usługi w zakresie poprawy kondycji skóry za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pielęgnacji urody, usługi
z zakresu makijażu permanentnego, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi telemedyczne, usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi
podologa, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów, usługi salonów
kosmetycznych, usługi salonów odnowy biologicznej, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, zabiegi
kosmetyczne na twarz, ciało i włosy, zabiegi depilacyjne.

(111) 312580
(220) 2018 02 22
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) SIDORUK KAROL EKOHERBA, Hajnówka, PL.
(540) EkoHerba ODKRYJ SWOJĄ NATURĘ
(540)

(210) 482701

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 312577
(220) 2018 02 13
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) KRĘŻEL MARCIN, Kamień Pomorski, PL.
(540) Vitamin CLINIC inny wymiar suplementacji
(540)

(210) 482331

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 312578
(220) 2018 02 15
(210) 482420
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) MELNYK IRENA PP, Lublin, PL.
(540) BARK
(510), (511) 9 tratwy ratunkowe, 12 pontony, pontony nadmuchiwane [łodzie ratunkowe], łodzie nadmuchiwane, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się po wodzie.
(111) 312579
(220) 2018 02 19
(210) 482528
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 03
(732) ZAWADZKA LIDIA PEDIKOS GABINET PODOLOGICZNY,
Gdańsk, PL.
(540) PEDIKOS
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, doradztwo w zakresie urody, doradztwo

(531) 05.05.21, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 owoce aromatyzowane, pokrojone owoce, krojone
owoce, mrożone owoce, kandyzowane owoce, owoce glazurowane,
suszone owoce, suszona żurawina, rodzynki, nasączone rodzynki, suszone grzyby jadalne, olej kokosowy, olej sojowy, olej kukurydziany,
olej sezamowy, oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, śliwki suszone, migdały spreparowane, migdały przetworzone,
maliny suszone, skórki pomarańczy, suszona dzika róża, suszona
czarna porzeczka, suszona aronia, suszona jarzębina, suszony chmiel,
30 zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych,
suszone zioła do celów kulinarnych, przyprawy, przyprawy suche,
przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze, przyprawy korzenne,
przyprawy do pieczenia, przyprawy w proszku, przyprawy do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy,
czosnek mielony, czosnek w proszku, czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, cynamon, herbata, herbata jaśminowa, herbata czarna, herbata do zaparzania, suszona mięta do zaparzania,
rumianek, zioła do zaparzania, koper, majeranek, kminek, oregano,
kurkuma, goździki, bazylia, rozmaryn, trawa cytrynowa, liść laurowy,
kolendra, pieprz, pieprz ziarnisty, pieprz mielony, pieprz cayenne,
lubczyk, estragon, ziele angielskie, liść laurowy, szafran, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych,
surowców zielarskich, ziół, przypraw, suszonych owoców, sprzedaż
internetowa, prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna miodu i oleju.
(111) 312581
(220) 2016 06 06
(210) 457425
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 05
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) fenomen
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
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do kręcenia włosów, neutralizatory do trwalej 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, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole,
żele, kremy.

(111) 312582
(220) 2018 02 23
(210) 482746
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) GOLASIK MAREK MASTEM, Bielsko-Biała, PL.
(540) GERSO
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, fryzjerstwo męskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko – kosmetycznych, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk.
(111) 312583
(220) 2018 02 28
(210) 482927
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) ŻURAWSKI PAWEŁ CENTRUM TERAPII MEDEK, Piła, PL.
(540) M Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, dostarczanie informacji dotyczących książek, nauczanie indywidualne, nauczanie
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i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnianie
umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi
rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badania w celu oceny zagrożenia dla
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, fizjoterapia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki
korekcyjnej, opieka medyczna i zdrowotna, monitorowanie pacjentów, masaż, informacje dotyczące masażu, hydroterapia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, placówki rekonwalescencji, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
terapia mowy i słuchu, sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, rehabilitacja fizyczna, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi
informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dietetyków, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci
pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
usługi terapeutyczne, usługi refleksologiczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej.

(111) 312584
(220) 2018 03 05
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) DIORA
(540)

(210) 483090

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(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, elek-
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troniczne 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,
radio budziki, 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) 312585
(220) 2018 03 05
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) S Stilon
(540)

(210) 483091

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.08
(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 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
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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) 312586
(220) 2018 03 05
(210) 483100
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie, PL.
(540) REGLE
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, ser twardy, 30 bułki,
ciasteczka, ciasta, chrupiące pieczywo, krakersy, miękkie precle, rogaliki, rożki do lodów, 32 napoje energetyzujące i izotoniczne oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, piwo
i produkty piwowarskie, soki, toniki, woda, woda gazowana, woda
litowa, woda mineralna, woda niegazowana.
(111) 312587
(220) 2018 03 05
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) ZARZECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) ZARZECKA atelier od 2005 roku
(540)

(210) 483120

(531) 03.01.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 37 usługi montażowe, instalacyjne w zakresie dekoracji
wnętrz, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
dekoracji.
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(111) 312588
(220) 2018 03 06
(210) 483154
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) TXM FAMILY+
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy i torby podróżne,
parasoli i parasole przeciwsłoneczne, 21 zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
(111) 312589
(220) 2017 09 13
(210) 476409
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE, Warszawa, PL.
(540) Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, papierowe
materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniające wydarzenia,
broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, katalogi, książki, afisze,
plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, 41 usługi wydawnicze, publikowanie, publikacja materiałów edukacyjnych, nauczanie, edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi edukacji medycznej, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie wykładów, 42 usługi naukowe i technologiczne,
usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, medyczne badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie medycyny, 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, badania medyczne, informacja
medyczna, usługi ginekologiczne, usługi położnicze, doradztwo medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa.
(111) 312590
(220) 2017 09 13
(210) 476410
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE, Warszawa, PL.
(540) Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, papierowe
materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniające wydarzenia,
broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, katalogi, książki, afisze,
plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, 41 usługi wydawnicze, publikowanie, publikacja materiałów edukacyjnych, nauczanie, edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi edukacji medycznej, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie wykładów, 42 usługi naukowe i technologiczne,
usługi badawcze, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, medyczne badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie medycyny, 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, badania medyczne, informacja
medyczna, usługi ginekologiczne, usługi położnicze, doradztwo medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa.
(111) 312591
(220) 2017 05 29
(210) 472324
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) GŁÓWKA MARCIN P.W. GLOPEX, Będzin, PL.
(540) GLOPEX
(510), (511) 5 preparaty witaminowe dla zwierząt, zwłaszcza dla
psów i kotów, białkowe suplementy dla zwierząt, 31 karmy i pasze
dla zwierząt, pokarmy, zwłaszcza w postaci tabletek, płatków, granulatów w postaci ekstrudowanej oraz pokarmy naturalne suszone
i liofilizowane przeznaczone dla drobnych zwierząt hodowlanych,
ptaków, gadów, płazów oraz dla ryb, zwłaszcza dla ryb ozdobnych,
ryb akwariowych, jadalne owady, żywe, żywe przynęty dla wędkarstwa, ziarno do żywienia zwierząt, zwierzęta żywe.
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(111) 312592
(220) 2017 12 28
(210) 480601
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) SĘK EWA, Stalowa Wola, PL.
(540) Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, szary,
jasnoszary, czarny, brązowy, pomarańczowy, zielony, żółty, biały
(531) 01.15.01, 03.07.24, 05.03.20, 02.07.16, 02.07.23, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną, 41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], edukacja, edukacja w zakresie kultury,
kultury artystycznej, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie],
informacje o imprezach rozrywkowych, usługi instruktażowe dotyczące dziedzin sztuki, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie praktyczne w zakresie
nauczania śpiewu i tańca, nauczanie, nauczanie korespon¬dencyjne, nauczanie religii, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie koncertów i występów, 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], planowanie i organizowanie przyjęć
[rozrywka], organizowanie i wystawianie spektakli, widowisk i przedstawień, organizowanie widowisk teatralnych, literackich, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, usługi w zakresie opracowywania koncepcji artystycznych,
choreografii, scenografii, reżyserii, animacji kulturowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych, pozowanie dla artystów, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle,
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], sale koncertowe, sprawdziany edukacyjne, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi szkół [edukacja], usługi wychowawcy dzieci i młodzieży oparte o wartości tradycyjne, patriotyczne,
religijne, uniwersalne i sztukę, doradztwo w zakresie integrowania
środowisk twórczych i wychowawczych, 42 projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie animacji na rzecz innych,
projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie strojów do ruchu tanecznego, projektowanie dekoracji
scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, tanecznych oraz różnych
form i środków wyrazu artystycznego, projektowanie stylizacji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, tańców charakterystycznych, miniatur tanecznych, inscenizacji tanecznych, teatru tańca, małych form tanecznych, pantomimy, suit tańca, tańców tematycznych,
form miuzikalowych, ruchu scenicznego opartego o efekty świetlne
i z użyciem rekwizytów, projektowanie nowych form artystycznych
opartych na tradycji (nowa jakość z łączonych kategorii i stylów kulturowych), 45 usługi ewangelizacyjne.
(111) 312593
(220) 2018 03 01
(210) 482947
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BUCHTALARZ MARIUSZ, Bandrów Narodowy, PL.
(540) Bieszczadzkie Zioła
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(540)

(732) TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TECHGLASS
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.13, 05.03.16, 26.02.07,
26.02.15, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.01
(510), (511) 30 zioła suszone, zioła konserwowane, przyprawy, miód,
aromaty do żywności, słodycze, słodycze na bazie ziół, sosy, dżemy
i konfitury, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
mianowicie: zioła suszone, zioła konserwowane, przyprawy, miód,
aromaty do żywności, słodycze, słodycze na bazie ziół, mrożone,
sosy, dżemy i konfitury, kosmetyki, kosmetyki na bazie ziół, kosmetyki na miodu i produktów pszczelich, olejki eteryczne, świece zapachowe, świece woskowe, zioła lecznicze, suplementy diety, odżywki
dla dzieci i niemowląt, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, nalewki do celów leczniczych, artykuły
spożywcze, żywność bezglutenowa, świeże, mrożone, konserwowane, gotowane, pieczone grzyby, warzywa i owoce, zioła świeże, świeże grzyby, owoce i warzywa, soki i przeciery owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, książki i poradniki dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa i pszczelarstwa, książki kucharskie,
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 312594
(220) 2018 03 23
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) TWINO, SIA, Ryga, LV.
(540) Net Credit
(540)

(210) 483987

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi pożyczek finansowych, usługi pożyczek osobistych, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, transakcje finansowe.
(111) 312595
(220) 2018 04 13
(210) 484776
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola, PL.
(540) VESTONE
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kształtki betonowe,
rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki na szambo, betonowe pokrywy
do włazów, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, szlichty,
zaprawy murarskie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane,
gotowe elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, płyty
konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy ogrodzeniowe
betonowe, drogowe bariery betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa galanteria ogrodowa: figurki z kamienia i betonu,
konstrukcje altan betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe,
zbiorniki betonowe.
(111) 312596
(151) 2018 08 02
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(220) 2015 06 08
(441) 2015 09 28

(210) 443348

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 piece do doświadczeń laboratoryjnych, przyrządy
i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy pomiarowe (do pieców), oprogramowanie komputerowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje do przetwarzania i dozowania surowców i stłuczki (zestawiarnie, instalacje
podgrzewania zestawu i stłuczki), 11 piece, piece inne niż do celów
doświadczalnych, wyposażenie pieców, armatura do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne, aparatura do pieców, urządzenia do ogrzewania na dowolne paliwa, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, rekuperatory ciepła, 35 handel detaliczny i hurtowy
towarami takimi jak: przyrządy i urządzenia do prób materiałowych,
oprogramowanie komputerowe, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, instalacje do przetwarzania
i dozowania surowców i stłuczki (zestawiarnie, instalacje podgrzewania zestawu i stłuczki), elementy grzejne, urządzenia do ogrzewania na dowolne paliwa, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
rekuperatory ciepła, materiały ognioodporne, ogniotrwałe powłoki
cementowe, 42 badania naukowe i techniczne w dziedzinie techniki
wytopu szkła, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi w zakresie techniki cieplnej i działań proekologicznych,
prowadzenie badań, pomiarów, kontroli, analiz, sporządzanie opinii
i ekspertyz, opracowywanie dokumentacji technicznych i bilansów
cieplnych, doradztwo w zakresie urządzeń i procesów przemysłowych proekologicznych materiałów ogniotrwałych, opracowywanie
krzywych rozgrzewu i studzeń urządzeń cieplnych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów sterowania procesami wytopu szkła.
(111) 312597
(220) 2015 07 14
(210) 444781
(151) 2018 03 20
(441) 2015 10 26
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) CyberTarcza Orange
(510), (511) 9 elektryczna i elektroniczna aparatura i sprzęt łącznościowy i telekomunikacyjny, aparaty i urządzenia do łączności i telekomunikacji, urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne
do przetwarzania, rejestracji, przechowywania, transmisji, wyszukiwania i odbioru danych, urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, wzmacniania albo odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji, albo zakodowanych danych, urządzenia i przyrządy elektryczne do kontroli, testowania (innego niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzór) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi wirtualnych sieci prywatnych (VPN), sprzęt do obsługi rozległych sieci [WAN], sprzęt do obsługi lokalnych sieci komputerowych (LAN), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy do zapewniania zdalnego
bezpiecznego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych,
sprzęt do obsługi Ethernet, aparatura, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, urządzenia, przyrządy i sprzęt
fotograficzny, projektory wideo, projektory multimedialne, czytniki
i skanery kodów kreskowych, urządzenia i narzędzia radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych
lub transmitowanych, hologramy, komputery, komputerowy sprzęt
peryferyjny, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane
dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych,
układy scalone, płyty z obwodami drukowanymi, czyste i nagrane
karty magnetyczne, pliki danych, karty pamięciowe, karty inteligentne, karty zawierające mikroprocesory, układy scalone, karty z obwodami scalonymi [zintegrowanymi], elektroniczne karty identyfikacyjne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty
kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku z telefonami, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki zapisu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
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do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), nagrane dyski kompaktowe, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania pobieralnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity
telekomunikacyjne i łącznościowe, latarnie radiotelefoniczne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, światłowody, światłowodowe kable optyczne, druty oporowe, elektrody, systemy i instalacje telekomunikacyjne, terminale do sieci telefonicznych, łącznice
telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, wyposażenie do telefonów stacjonarnych, przenośnych, komórkowych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem,
terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania
i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji
elektronicznych w tym płatności elektronicznych, urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, urządzenia i przyrządy
do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne,
telefony, telefony komórkowe i zestawy słuchawkowe do telefonów,
maszyny do faksymile, osobiści asystenci cyfrowi PDA, notatniki
elektroniczne: notepady i notebooki, elektroniczne tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji wiadomości zawierających dane i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające
użytkownikowi bieżące kontrolowanie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy
do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i aparatów telefonicznych, łączniki do telefonów, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy biurkowe lub samochodowe z głośnikiem, umożliwiające korzystanie z telefonów komórkowych bez pomocy rąk, uchwyty
do słuchawek telefonicznych do stosowania w samochodzie, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla telefonów komórkowych
i inne elektroniczne urządzenia przenośne, torby i futerały specjalnie
przystosowane do przechowywania i transportu przenośnych telefonów oraz ich wyposażenia i akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji, namierzania i pozycjonowania, aparatura i instrumenty do monitoringu (poza monitoringiem
in vivo), urządzenia i narzędzia radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, akcesoria elektryczne i elektroniczne oraz
sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże z grami komputerowymi, części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
(software), oprogramowanie do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć
Prywatna], oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN],
oprogramowanie operacyjne do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa), oprogramowanie obsługujące USB, oprogramowanie komputerowe dostarczone z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, nagrywarkami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami oraz komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania w chmurze, programy sieciowych systemów operacyjnych,
programy komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające
komputery, oprogramowanie komputerowe z zaporami, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
dzwonki do pobrania na telefony komórkowe, publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane Online z bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych,
oprogramowanie gier komputerowych, interaktywne multimedialne
programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier wirtualnych, pliki muzyczne do pobierania, pobieralne: fotografie, obrazy,
grafiki, pliki obrazowe, fragmenty plików dźwiękowych (sound bites),
filmy, wideo i audiowizualne programy, dostarczane on-line lub
z komputerowych baz danych, Internetu lub stron internetowych,
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oprogramowanie komputerowe do monitoringu zdalnego, oprogramowanie do nawigacji GPS, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łącznościowe, usługi dotyczące telefonów, telefonów przenośnych,
faksu, teletekstu, zbierania i transmisji wiadomości, radiowe usługi
przywoławcze, 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 w zakresie przesyłania obrazów, 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 (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, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo
transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem
komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów poprzez globalną sieć komputerową lub Internet, zapewnianie
tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna
transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów,
instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu
następujących usług: usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi dotyczące telefonów, telefonów przenośnych, faksu, teletekstu, zbierania i transmisji wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, 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 w zakresie przesyłania obrazów, 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 (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, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo
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transmisja wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem
komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów poprzez globalną sieć komputerową lub Internet, zapewnianie
tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna
transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności. Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
dotyczące następujących usług: usługi telekomunikacyjne, usługi
łącznościowe, usługi dotyczące telefonów, telefonów przenośnych,
faksu, teletekstu, zbierania i transmisji wiadomości, radiowe usługi
przywoławcze, 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 w zakresie przesyłania obrazów, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne,
przesyłanie informacji (w tym stron internetowych), programów
komputerowych i innych danych, dzierżawa 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 (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, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, usługi
dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja
wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera,
transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów poprzez
globalną sieć komputerową lub Internet, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna transmisja
danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć
komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości
i aktualności, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi badań laboratoryjnych, zarządzanie projektami
badawczymi, projektami wzorniczymi i projektami rozwojowymi,
prace badawcze, projektowe i rozwojowe nad produktem, badania
techniczne, usługi badawcze, projektowe i rozwojowe dotyczące
komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier
komputerowych, oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych,
systemów komunikacyjnych i sieci interface i zapewnienie doradztwa technicznego, informacji i doradztwa w stosunku do wyżej wymienionych usług, projektowanie i opracowywanie systemów operacyjnych dla sieci komputerowych i serwerów, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych dla sieci do chmur obliczeniowych (cloud computing), projektowanie i planowanie techniczne w zakresie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie programów do zabezpieczania Internetu, projektowanie
i rozwój elektronicznych systemów ochrony danych, testowanie
techniczne, testowanie przemysłowe, przygotowywanie raportów
technicznych i badań technicznych, usługi komputerowe, usługi
chmur obliczeniowych (cloud computing), aktualizowanie i projektowanie sprzętu komputerowego, utrzymywanie, aktualizowanie
i projektowanie oprogramowania sprzętowego (firmware), oprogramowania komputerowego (software) i programów komputerowych,
usługi programowania komputerowego, przygotowywanie i udostępnianie informacji w odniesieniu do komputerów i urządzeń sieci
komputerowych, usługi doradztwa technicznego i konsultacyjne
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w dziedzinie technologii informacyjnej i telekomunikacji, usługi konsultacyjne w dziedzinie sieci i usług do chmur obliczeniowych (cloud
computing), usługi konsultacji technicznych w odniesieniu do używania i zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w dziedzinie integracji systemów komputerowych, technologii informacyjnej, architektury i infrastruktury
technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami, usługi
wsparcia operacyjnego dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line,
usługi programowania dostępne on-line, programowanie programów ochrony Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznych
sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem komputerów,
projektowanie, grafika i tekst na zamówienie, wszystko do kompilacji
stron internetowych, usługi tworzenia wirtualnych i interaktywnych
obrazów, tworzenie, prowadzenie i utrzymywanie baz danych, Intranetów i witryn internetowych, tworzenie, utrzymywanie i hosting
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, hosting baz danych,
blogów internetowych i portali internetowych, hosting platform
w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, hosting miejsca pamięci w Internecie, hosting
i wynajem miejsca pamięci dla witryn internetowych, hosting platformy handlu elektronicznego (e-commerce) w Internecie, hosting
multimediów i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania
do korzystania w zarządzaniu biblioteką, hosting urządzeń on-line
do przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń sieciowych on-line na rzecz osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, instalowanie i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, wynajem
czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych biuletynów, tablic ogłoszeń i sieci komputerowych, zapewnianie tymczasowego korzystania z aplikacji on-line, narzędzi oprogramowania i dostępnego on-line niepobieralnego
oprogramowania do obsługi sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemu operacyjnego umożliwiającego dostęp i korzystanie
z sieci do chmury obliczeniowej (cloud computing), wynajem systemu operacyjnego do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania do gier komputerowych,
zapewnienie tymczasowego korzystania z dostępnego on-line niepobieralnego systemu operacyjnego umożliwiającego dostęp i korzystanie z sieci chmury obliczeniowej (cloud computing), zapewnianie tymczasowego korzystania z programów zapewniających
bezpieczeństwo Internetu, wynajem miejsca pamięci na serwerach
w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, usługi świadczone
przez dostawcę Internetu (ISP), kompilacja, tworzenie i utrzymywanie rejestru nazw domen, tworzenie, prowadzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, stron internetowych i portali do logowania
tekstu, obrazów i muzyki udostępnianej zarówno z komputerów jak
i z telefonów komórkowych, udostępnianie usług informacyjnych
i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet,
monitorowanie systemów komputerowych przy użyciu zdalnego
dostępu, usługi bezpieczeństwa komputerowego zapewniające
ochronę przed nielegalnym dostępem do sieci, zarządzanie projektami IT, konfigurowanie sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
usługi zarządzania projektami komputerowymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), administrowanie serwerami,
prognozy meteorologiczne, usługi informacyjne w zakresie pogody,
usługi projektowania dekoracji wnętrz, usługi informacyjne i doradcze dotyczące następujących usług: naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, usługi badań laboratoryjnych, zarządzanie projektami badawczymi, projektami wzorniczymi i projektami rozwojowymi, prace badawcze, projektowe i rozwojowe nad
produktem, badania techniczne, usługi badawcze, projektowe i rozwojowe dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi,
skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usług
komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i sieci interface i zapewnienie
doradztwa technicznego, informacji i doradztwa w stosunku do wyżej wymienionych usług, projektowanie i opracowywanie systemów
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operacyjnych dla sieci komputerowych i serwerów, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych dla sieci do chmur obliczeniowych (cloud computing), projektowanie i planowanie techniczne w zakresie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie programów do zabezpieczania Internetu, projektowanie
i rozwój elektronicznych systemów ochrony danych, testowanie
techniczne, testowanie przemysłowe, przygotowywanie raportów
technicznych i badań technicznych, usługi komputerowe, usługi
chmur obliczeniowych (cloud computing), aktualizowanie i projektowanie sprzętu komputerowego, utrzymywanie, aktualizowanie
i projektowanie oprogramowania sprzętowego (firmware), oprogramowania komputerowego (software) i programów komputerowych,
usługi programowania komputerowego, przygotowywanie i udostępnianie informacji w odniesieniu do komputerów i urządzeń sieci
komputerowych, usługi doradztwa technicznego i konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej i telekomunikacji, usługi konsultacyjne w dziedzinie sieci i usług do chmur obliczeniowych (cloud
computing), usługi konsultacji technicznych w odniesieniu do używania i zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w dziedzinie integracji systemów komputerowych, technologii informacyjnej, architektury i infrastruktury
technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami, usługi
wsparcia operacyjnego dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line,
usługi programowania dostępne on-line, programowanie programów ochrony Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznych
sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem komputerów,
projektowanie, grafika i tekst na zamówienie, wszystko do kompilacji
stron internetowych, usługi tworzenia wirtualnych i interaktywnych
obrazów, tworzenie, prowadzenie i utrzymywanie baz danych, Intranetów i witryn internetowych, tworzenie, utrzymywanie i hosting
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, hosting baz danych,
blogów internetowych i portali internetowych, hosting platform
w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, hosting miejsca pamięci w Internecie, hosting
i wynajem miejsca pamięci dla witryn internetowych, hosting platformy handlu elektronicznego (e-commerce) w Internecie, hosting
multimediów i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania
do korzystania w zarządzaniu biblioteką, hosting urządzeń on-line
do przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń sieciowych on-line na rzecz osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, instalowanie i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, wynajem
czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych biuletynów, tablic ogłoszeń i sieci komputerowych, zapewnianie tymczasowego korzystania z aplikacji on-line, narzędzi oprogramowania i dostępnego on-line niepobieralnego
oprogramowania do obsługi sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemu operacyjnego umożliwiającego dostęp i korzystanie
z sieci do chmury obliczeniowej (cloud computing), wynajem systemu operacyjnego do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania do gier komputerowych,
zapewnienie tymczasowego korzystania z dostępnego on-line niepobieralnego systemu operacyjnego umożliwiającego dostęp i korzystanie z sieci chmury obliczeniowej (cloud computing), zapewnianie tymczasowego korzystania z programów zapewniających
bezpieczeństwo Internetu, wynajem miejsca pamięci na serwerach
w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, usługi świadczone
przez dostawcę Internetu (ISP), kompilacja, tworzenie i utrzymywanie rejestru nazw domen, tworzenie, prowadzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, stron internetowych i portali do logowania
tekstu, obrazów i muzyki udostępnianej zarówno z komputerów jak
i z telefonów komórkowych, udostępnianie usług informacyjnych
i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet,
monitorowanie systemów komputerowych przy użyciu zdalnego
dostępu, usługi bezpieczeństwa komputerowego zapewniające
ochronę przed nielegalnym dostępem do sieci, zarządzanie projektami IT, konfigurowanie sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
usługi zarządzania projektami komputerowymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), administrowanie serwerami,
prognozy meteorologiczne, usługi informacyjne w zakresie pogody,
usługi projektowania dekoracji wnętrz.

(111) 312598
(220) 2015 10 05
(151) 2018 06 21
(441) 2016 01 04
(732) GREGORCZYK ARTUR ARTEX IT, Radom, PL.
(540) SYSTEMY PRESTIŻ
(540)
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Kolor znaku: szary, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
jako software ładowalny, oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy komputerowe nagrane, pobieralne oprogramowanie
komputerowe, programy sterujące komputerowe, nagrane, interfejsy komputerowe, oprogramowanie interaktywne, programy interaktywne, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu,
do ściągnięcia za pośrednictwem sieci komputerowych lub nagrane
na nośnikach, magnetycznych nośnikach danych, magnetycznych
nośnikach informacji, optycznych nośnikach danych, optycznych
nośnikach informacji, dyskach magnetycznych, dyskach optycznych,
płytach, płytach kompaktowych, dyskach DVD. dyskach kompaktowych, dyskach CD-ROM, dyskach kompaktowych audio-wideo, dyskietkach, kartridżach, pendrive’ach i innych nośnikach nagrań cyfrowych, oprogramowane komputerowe pobieralne za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych i urządzeń bezprzewodowych,
oprogramowanie komputerowe dostarczane on-line z baz danych
lub dostarczane za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
sterowniki do programów komputerowych, sterowniki do systemów komputerowych, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, skanowanie, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów, hosting, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, usługi doradcze w dziedzinie technologii zawartych w klasie
42, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi informatyczne zawarte w klasie 42, oprogramowanie jako usługa SaaS,
wdrażanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych poprzez
projektowanie, ulepszanie, instalowanie, aktualizację, serwisowanie
i konserwację sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych w przedsiębiorstwach
produkcyjnych oraz handlowych, programowanie aplikacji wspomagających pracę przedsiębiorstw, administrowanie stronami internetowymi, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi,
projektowanie, ulepszanie, wdrażanie, instalowanie, konserwacja,
aktualizacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, systemów
i aplikacji dla urządzeń elektronicznych, a w szczególności dla urządzeń peryferyjnych do komputerów.
(111) 312599
(220) 2016 02 16
(210) 452388
(151) 2018 08 02
(441) 2016 05 23
(732) GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) GALERIA FIGUR STALOWYCH
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, wyroby żelazne, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, drobne
wyroby żelazne, okucia metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, osprzęt metalowy do mebli,
20 meble metalowe, ramy do obrazów, 35 reklama, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie targów lub wystaw w celach handlowych lub reklamo-
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wych, handel hurtowy i detaliczny w zakresie metali nieszlachetnych
i ich stopów, wyrobów żelaznych, wyrobów z metali nieszlachetnych,
drobnych wyrobów żelaznych, okuć metalowych, konstrukcji przenośnych metalowych, materiałów konstrukcyjnych metalowych,
osprzętu metalowego do mebli, mebli metalowych, ram do obrazów, 41 organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, organizowanie
konkursów, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
dekoracji.

(111) 312600
(220) 2016 07 12
(151) 2018 07 12
(441) 2016 09 26
(732) Conifer Ventures Limited, Londyn, GB.
(540) Princi
(540)

(210) 459050

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wędliny, ekstrakty mięsne,
warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, sałatki warzywne, sałatki owocowe, jajka, mleko i produkty mleczne,
produkty serowarskie, mleko sojowe (substytut mleka), oleje i tłuszcze jadalne, przekąski na bazie owoców, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce gotowane, dżemy, kompoty, galaretki owocowe,
pasty do smarowania na bazie mięsa, pasty do smarowania na bazie
drobiu, pasty do smarowania na bazie owoców, pasty do smarowania na bazie orzechów, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty mleczne do smarowania, gotowe posiłki składające się głównie
z mięsa, soi, drobiu, owoców morza, warzyw, owoców, tofu i/lub
produktów serowarskich, zupy, jogurty, napoje na bazie jogurtu,
bita śmietana, nasiona przetworzone, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy prażone, przekąski na bazie orzechów,
30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, herbata, napoje na bazie herbaty, napary, inne niż do celów leczniczych,
kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
na bazie czekolady, cukier, ryż, zboża, mąka i preparaty zbożowe,
przekąski na bazie zbóż, chleb, placki, quiche, kanapki, ciastka i nielecznicze wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody, miód, melasa,
sól, musztarda, ocet, sosy, sosy sałatkowe, przyprawy, ciasta, gotowe posiłki na bazie makaronu, gotowe posiłki na bazie ryżu, gotowe
posiłki na bazie ziaren, makarony, pizza, 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, stołówki, kafeterie, bufety, bary szybkiej
obsługi (snack-bary), bary kawowe, bary herbaciane, herbaciarnie,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, kontraktowe usługi w zakresie napojów.

400
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.
322136
324395
385694
386236
392817
393341
397406
398111

12/2007
16/2007
18/2011
19/2011
05/2012
06/2012
12/2012
13/2012

400823
411203
415374
421474
422110
422125
422868
423664

18/2012
12/2013
20/2013
05/2014
06/2014
06/2014
07/2014
09/2014

423665
423684
428001
428409
428864
429388
429389
430259
430260
430789
431229
432825
433587
434562
434564
435004
436048
437288
437355
438187
438813
439263
439796
439916
440009
440014
441845
442420
442441
449761
449771
450191
450458
451322
451367
451368
451455
452265
453182
453183
453385
453891
454030
454198
454333
455284
456289
457000
464412
464861
465683
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09/2014
09/2014
17/2014
17/2014
18/2014
19/2014
19/2014
20/2014
20/2014
22/2014
22/2014
26/2014
01/2015
03/2015
03/2015
04/2015
06/2015
08/2015
08/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
17/2015
18/2015
18/2015
5/2016
5/2016
6/2016
10/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
15/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
U
U
U
U
U
U

466710
466711
466713
466715
466717
466718
466719
468440
468594
469494
469497
469498
470437
471542
472051
476216
476217
476876
477021
477070
477144
477425
477604
478312
478532
479338
479382
479556
479697
479783
480205
480614
480646
480826
481114
481822
481931
481938
482653
483539
483612
483649
484050
484081
484215
484293
484732
485178
485189
485261

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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.
390904
403998
404573
424384

01/2012
24/2012
26/2012
11/2014

426756
428030
428031
428822

14/2014
17/2014
17/2014
18/2014

Nr 11/2018
432627
432628
433256
446182
448637
448638
454187
462914
462916
464642
466688
466896
469932
470848
471990
472690
473531
475596
476134
476434
476495
476711
479332
479470
481070
481302
481484
481503
481608
482223
482332
482333
482399
482572
482602
483053
483059
483334
483404
483636
483638
483639
483641
483642
483663
483666
483735
483814
484021
484235
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25/2014
25/2014
26/2014
24/2015
3/2016
3/2016
14/2016
ZT01/2017
ZT01/2017
ZT04/2017
U
ZT17/2017
U
ZT32/2017
ZT26/2017
ZT33/2017
ZT32/2017
U
U
ZT50/2017
U
ZT44/2017
ZT01/2018
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

484353
484412
484413
484425
484562
484564
484595
484597
484719
484983
485124
485125
485144
485252
485317
485318
485319
485552
485643
485660
485662
485720
485780
485803
485877
485904
485905
485967
485979
486025
486057
486065
486082
486126
486203
486204
486205
486206
486207
486208
486216
486217
486218
486220
486311
486341
486361
486701
487895

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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.
373921
383331
388050
402850
431677
435897
437105

24/2010
14/2011
22/2011
22/2012
23/2014
05/2015
08/2015

443183
443326
445799
447849
448747
451197
451968

19/2015
19/2015
23/2015
02/2016
03/2016
08/2016
10/2016

452056
452057
453017
453106
454513
454514
454960
455354
457056
457770
458303
458984
460570

4333

10/2016
10/2016
12/2016
12/2016
15/2016
15/2016
15/2016
18/2016
19/2016
22/2016
22/2016
03/2017
25/2016

461951
462420
463193
463975
464443
465702
465706
466089
466324
467155
467574
468275
468371

26/2016
26/2016
25/2016
01/2017
08/2017
09/2017
09/2017
14/2017
08/2017
12/2017
14/2017
15/2017
15/2017

403
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
033319 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(OHIO CORPORATION), CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
034684 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONO PUMPS LIMITED, BRISTOL, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: NOV Process & Flow Technologies UK
Limited, Stonehouse, Wielka Brytania.
040391 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o.o.,
Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
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040391 2018 08 08 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.
045294 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
/OHIO CORPORATION/, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
047074 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
047488 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHAFEN /RHEIN, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy.
047847 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
048469 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
/OHIO CORPORATION/, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
056501 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYNGENTA LIMITED, GUILDFORD, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited, Bracknell, Wielka
Brytania.

Nr 11/2018

don Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec: CEDC
International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
085811 2018 07 31 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 5234/13/332) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367324 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811
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”.
085811 2018 07 31 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 5228/13/417) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368047 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International International, Inc.
z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
085811 2018 07 31 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 5229/13/818) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367638 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International International, Inc.
z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

084055 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.

085811 2018 07 31 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 37 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 145) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 37 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 146) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 37 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 147) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 37 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 148) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;

085811 2018 07 31 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 5232/13/332) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367332 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-85811 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank AG, Lon-

088165 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.

063665 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LURGI AG, FRANKFURT NAD MENEM,
Niemcy i dokonanie wpisu: LURGI GMBH, Frankfurt nad Menem,
Niemcy.
063665 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LURGI GMBH, Frankfurt nad Menem,
Niemcy i dokonanie wpisu: AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS
GERMANY GMBH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
067506 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARGOTEC SWITZERLAND S.A., ZUG,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Cargotec Oyj, Helsinki, Finlandia
075904 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COTT BEVERAGES INC. (GEORGIA CORPORATION), TAMPA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Cott Beverages LLC (Delaware limited liability company), Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki.
077455 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki

088165 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.
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089157 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
093195 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
095689 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
096592 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650 i dokonanie wpisu: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230.
098663 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
108737 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
114292 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: YAHOO HOLDINGS, INC., Sunnyvale,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles,
Stany Zjednoczone Ameryki.
114672 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
118737 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
119441 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAPER-PAK EUROPE GMBH, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: ATTENDS EUROPE GMBH, RHEINFELDEN,
Szwajcaria.
121090 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ARCABIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015816922 i dokonanie
wpisu: GRZEGORZ MICHAŁEK, Warszawa, Polska.
123286 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAPER-PAK EUROPE GMBH, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: ATTENDS EUROPE GMBH, RHEINFELDEN,
Szwajcaria.
127270 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oświęcim, Polska i dokonanie wpisu: SYNTHOS DWORY 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim, Polska 260133662.
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i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 015677366.
128040 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141122314 i dokonanie wpisu: ATRIUM
PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141122314.
129141 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”, Nowe Skalmierzyce, Polska i dokonanie wpisu: LAZUR SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH, Nowe
Skalmierzyce, Polska 003352580.
129171 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GOSS GRAPHIC SYSTEMS, INC. (A DELAWARE CORPORATION), Westmont, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Goss International Corporation, Westmont, Stany Zjednoczone Ameryki.
129171 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Goss International Corporation, Westmont, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Goss International LLC, Durham, Stany Zjednoczone Ameryki.
129357 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nylacast Limited, Brighton Road, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Nylacast Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
129358 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nylacast Limited, Brighton Road, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Nylacast Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
129681 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVER Spółka z o. o., Swarzędz,
Polska 631529798 i dokonanie wpisu: EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631529798.
129821 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA A.H. SPÓŁKA JAWNA
HARDT I WSPÓLNICY, Cholerzyn, Polska i dokonanie wpisu: AH
HARDT SPÓŁKA JAWNA, CHOLERZYN, Polska.
130510 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nylacast Limited, Brighton Road, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Nylacast Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
130551 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONTEC A. Holnicki, W. Szała Spółka
Jawna, Warszawa, Polska 010544152 i dokonanie wpisu: CONTEC IT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010544152.
130801 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROSNACK” SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska i dokonanie wpisu: „EUROSNACK”
SPÓŁKA AKCYJNA, CHORZÓW, Polska 273216955.
131046 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.

127419 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE ROCKPORT COMPANY, LLC,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE
ROCKPORT COMPANY, LLC, Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.

132394 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „FOLDA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa, Polska 630352731
i dokonanie wpisu: „FOLDA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa, Polska 630352731.

128040 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ECC Spółka z o.o., Warszawa, Polska

132813 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Salon Fotograficzny „IDEAL” Lula Danie-
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la, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska i dokonanie wpisu: IDEAL LULA
SPÓŁKA JAWNA, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska.
132915 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, Nowe
Skalmierzyce, Polska 003352580 i dokonanie wpisu: LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH, Nowe Skalmierzyce, Polska 003352580.
140987 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jaworska Barbara Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne CONNECTOR, 60-518 Poznań ul.
Kraszewskiego 10B m. 13, Polska i dokonanie wpisu: CONNECTOR.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niepruszewo, Polska 630307009.
161921 2018 08 09 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2499/16/063) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2442049 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-161921 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
161921 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 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 17286/17/702) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555708 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-161921 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
165574 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650 i dokonanie wpisu: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230.
169550 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAVINIA XLIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Łódź, Polska 146947545 i dokonanie wpisu: PROFILEX PROPERTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Orchów, Polska 146947545.
170930 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010687650 i dokonanie wpisu: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230.
171555 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
172107 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
172108 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
172684 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
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178498 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
180415 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
180742 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.
180742 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.
180980 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
183022 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
189912 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVER Spółka z o.o., Swarzędz,
Polska 631529798 i dokonanie wpisu: EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631529798.
190579 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja 2018
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 1731/18/167) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2560046 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-190579 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
191030 2018 08 09 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 1958/18/818) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2562221 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-191030 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
191152 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
197146 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
197419 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy „ORTALEX” Stanisław Baszczyj, Dzierżoniów, Polska 005833963 i dokonanie wpisu: ZPH ORTALEX SPÓŁKA CYWILNA S. BASZCZYJ R. RUNOWICZ, Dzierżoniów, Polska 367548564.
197662 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu-
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tycznej „HASCO-LEK” Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 932249169
i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
022454830.

214571 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.

201403 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016133711
i dokonanie wpisu: „OCHRONA JUWENTUS-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016133711.

214573 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.

203614 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.

214573 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.
214574 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.

206370 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVER Spółka z o.o., Swarzędz, Polska 631529798 i dokonanie wpisu: EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631529798.

214574 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.

206371 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVER Spółka z o.o., Swarzędz, Polska 631529798 i dokonanie wpisu: EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631529798.

215585 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CERSANIT S.A., Kielce, Polska 110011180
i dokonanie wpisu: CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 260439510.

207266 2018 07 31 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez Chia Meng Company Limited, Nakhon Ratchasima, Tajlandia od dnia 1 stycznia 2017 r. do dn.
31.12.2021 r.”

216694 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Den Braven East Spółka z o.o.,
Wysogotowo, Polska 630276467 i dokonanie wpisu: BOSTIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska
630276467.

207397 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.

216904 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lody LWOWIANKA s.c. Bernadeta Argasińska, Dominik Kopeć-Argasiński, Nowy Sącz, Polska 492038487
i dokonanie wpisu: „LODY - „FIRMA ARGASIŃSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, Polska 492038487.

211036 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AKADEMIA UŚMIECHU” MAŁGORZATA
GUZY I PAWEŁ GUZY S.C., Warszawa, Polska 016250747 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD OBSŁUGI JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014992717.
211036 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD OBSŁUGI JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 014992717 i dokonanie wpisu: ACADEMY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 014992717.

216988 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH „POLLENA-AROMA” Sp. z o.o., Warszawa, Polska
012062397 i dokonanie wpisu: FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska 012062397.
218174 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie
wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

212188 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.

218501 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEŚNE RUNO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MR KUCHAR SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, Polska 017246742.

212188 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.

218501 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MR KUCHAR SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy,
Polska 017246742 i dokonanie wpisu: MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza, Polska 017246742.

214097 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „POLMOS” SA, Bielsko-Biała, Polska 070015636 i dokonanie
wpisu: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska 070015636.

219337 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe R.M. HILDEBRANDT, Brodnica, Polska 870501607
i dokonanie wpisu: RMHILDEBRANDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska 364891244.

214374 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN EAST Spółka
z o.o., Wysogotowo, Polska 630276467 i dokonanie wpisu: BOSTIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska
630276467.
214571 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.

219342 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 140357370 i dokonanie wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 361149946.
219343 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM Sp. z o.o., Warszawa,

4338

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2018

Polska 140357370 i dokonanie wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 361149946.

ka z o.o., Olsztyn, Polska 519507941 i dokonanie wpisu: SOWUL &
SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, Polska 519507941.

219344 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 140357370 i dokonanie wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 361149946.

224419 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

219471 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

224420 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

219600 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WEJCHERT GOLF CLUB Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141106077
i dokonanie wpisu: W PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141106077.
219776 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków,
Polska 002759114 i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
220403 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Seriusz Sp. z o.o., Tarnobrzeg, Polska
830350826 i dokonanie wpisu: SERIUSZ CHEFS CULINAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska
830350826.
220403 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SERIUSZ CHEFS
CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg, Polska 830350826 i dokonanie wpisu: CC PL INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
830350826.
220430 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REHASPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634538751 i dokonanie wpisu:
REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300124187.
222562 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „OCHRONA JUWENTUS” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 016133711 i dokonanie wpisu: OCHRONA JUWENTUS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016133711.
222763 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa, Polska 141106077 i dokonanie wpisu: W PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141106077.
222828 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Kancelaria Prawna Raven-Krupa & Stańko” Spółka Komandytowa, Wrocław, Polska 932781409 i dokonanie
wpisu: „Kancelaria Prawna Raven P. Krupa” Spółka komandytowa,
Wrocław, Polska.
222901 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
223100 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ringier Axel Springer Polska Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 010687650 i dokonanie wpisu: WHIZZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230.
223449 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOWUL & SOWUL Spół-

224680 2018 08 07 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 44 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 173) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 44 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 174) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 44 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 175) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 44 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 176) -zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
224680 2018 08 07 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 5354/13/877) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2366800 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680
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”.
224680 2018 08 07 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 5357/13/080) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367634 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680
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”.
224680 2018 08 07 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 5349/13/561) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367313 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680

Nr 11/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

4339

w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International International, Inc.
z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

CYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.

224680 2018 08 07 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 5351/13/674) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367353 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224680
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International International, Inc.
z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

228545 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIEPOMAGA Sp. z o.o., Olsztyn, Polska i dokonanie wpisu: FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, Polska
301929504.

224680 2018 08 07 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 ochronnym na Znak Towarowy 12,
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 ochronnym na Znak Towarowy 12,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
224790 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.
224790 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.
226346 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „FADESA PROKOM POLSKA”
Spółka z o.o., Warszawa, Polska 140135852 i dokonanie wpisu:
FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140135852.
226653 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WÓJCIK Fabryka Mebli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elbląg, Polska 280087998 i dokonanie
wpisu: MEBLE WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska 280087998.
226945 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

229138 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
232294 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
232434 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051
i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
232565 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
232570 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895
233294 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
233370 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
233982 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.

227455 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.

234367 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.

227455 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.

234574 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.

228464 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AK-

234921 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „PORTOS” RENATA, TOMASZ SZUKALSCY
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SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska 250410218 i dokonanie wpisu: PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218.
234944 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
237171 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
237177 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
237347 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 570308274 i dokonanie
wpisu: PRO-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146512356.
237455 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
237798 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
238203 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
240044 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
240045 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
240046 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
240422 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
242203 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, RICHMOND, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia.
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242203 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty Ltd, Richmond, Australia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd, Singapur,
Singapur.
243247 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
243911 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
244497 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
244498 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
245573 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895.
245585 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
246897 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
255313 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLUMBIAVAC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 242752586
i dokonanie wpisu: ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 272626272.
255966 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WÓJCIK FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska
280087998 i dokonanie wpisu: MEBLE WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska 280087998.
259628 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142754170 i dokonanie wpisu: SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
142754170.
260207 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
260738 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RED STAR FOOD SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101442352
i dokonanie wpisu: KATARZYNA PELC-GONERA, Łódź, Polska..
262898 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska
13276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500
263684 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500
263941 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140357370 i dokonanie
wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361149946.
263942 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140357370 i dokonanie
wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361149946.
263943 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140357370 i dokonanie
wpisu: LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361149946.
264765 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
264768 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
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276946 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
277048 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
278278 2018 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERESIŃSKA MARIA HURTOWNIA MERA, Tychy, Polska 271105200 i dokonanie wpisu: DESSI
HOME MARIA MERESIŃSKA, Mikołów, Polska 271105200.
278317 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell
Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
278733 2018 07 31 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 wykreślono wpis: Na podstawie Regulaminu znaku
towarowego z dnia 07 marca 2016 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne i dokonanie wpisu: Wspólne prawo ochronne. Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r. określający
zasady używania znaku towarowego”.
279289 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERESIŃSKA MARIA
HURTOWNIA MERA, Tychy, Polska 271105200 i dokonanie wpisu:
DESSI HOME MARIA MERESIŃSKA, Mikołów, Polska 271105200.

269182 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NATURA WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363320775 i dokonanie wpisu: D’ALCHEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363320775.

279728 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

269705 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664 i dokonanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476.

279729 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

272066 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF SŁOMA, Lublin, Polska
i dokonanie wpisu: ALUSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061141316.

280878 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

273252 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERCUS TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360087806
i dokonanie wpisu: YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
WARSZAWA, Polska 146686027.
273252 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 146686027 i dokonanie wpisu: PAWEŁ
NORBERT STASZEWSKI, Urszulin, Polska.
276205 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

280974 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STUDIO AT ANNA DZIWAK, Zator, Polska
851736564 i dokonanie wpisu: MM SYSTEM DIAPERS MARIA CELEJ,
Zator, Polska 122847383.
282367 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERESIŃSKA MARIA
HURTOWNIA MERA, Tychy, Polska 271105200 i dokonanie wpisu:
DESSI HOME MARIA MERESIŃSKA, Mikołów, Polska 271105200.
286462 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
287075 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HURTOWNIA MERA MARIA MERESIŃSKA,
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Tychy, Polska 271105200 i dokonanie wpisu: DESSI HOME MARIA
MERESIŃSKA, Mikołów, Polska 271105200.
288683 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
288899 2018 08 01 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.
288990 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
289450 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, Polska 341213022.
291237 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140875543
i dokonanie wpisu: ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 140875543.
291696 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
292465 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932081801 i dokonanie
wpisu: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932081801.
292627 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664 i dokonanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476.
293562 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
294192 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 361100377 i dokonanie wpisu: PIOTR WĄSOWSKI,
Warszawa, Polska.
294562 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT KOŚCIUSZKI-INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Kraków, Polska 356683760 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków,
Polska 356683760.
294797 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
294853 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2018 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 1432/18/265) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566016 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294853
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek „Piotr
i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i „Piotr i Paweł Detal”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
294920 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 361100377 i dokonanie wpisu: PIOTR WĄSOWSKI,
Warszawa, Polska.
295156 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja 2018
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 1765/18/734) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570084 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295165 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
295159 2018 08 09 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1728/18/653) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570341 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295159
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
295165 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja 2018
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 1765/18/734) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570084 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295165 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
295166 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja 2018
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 1761/18/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570312 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295166 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
295604 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PHARMAPOINT SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 301582667 i dokonanie wpisu: PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 301582667.
296047 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1759/18/017) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570315 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296047
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296048 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca 2018 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 1774/18/654) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2574198 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296048
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
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Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296049 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca 2018 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 1775/18/055) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2574199 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296049
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296051 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1769/18/338) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570342 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296051
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296052 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca 2018 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 1772/18/852) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2574220 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296052
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296053 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca 2018 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 1771/18/451) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2574214 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296053
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296054 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja
2018 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 1770/18/050) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570081 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296054
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296055 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1767/18/536) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570322 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296055
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296058 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1762/18/531) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570339 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296058
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
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296062 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 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 1768/18/937) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570321 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296062
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296063 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja
2018 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 1766/18/135) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570120 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296063
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296064 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 maja
2018 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 1758/18/616) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570050 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296064
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296282 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZYMETRIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140875543 i dokonanie wpisu: ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 140875543.
296321 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
296361 2018 08 09 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 maja
2018 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 2561/18/999) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2571329 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296361
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jackowi
Siwkowi zamieszkałemu w Overijse, Belgia wobec Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce”.
297197 2018 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”.
297219 2018 08 03 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: PAULINA IHNATOWICZ, PORADNIA MEDYCYNY
ŻYWIENIA MEDFOOD, Bydgoszcz, Polska EMILIA PTAK-KASICA,
PORADNIA MEDYCYNY ŻYWIENIA MEDFOOD, Bydgoszcz, Polska
i dokonanie wpisu: „MEDFOOD GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólne prawo ochronne”.
297913 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vertiv Co. (A Delaware Corporation),
Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vertiv
Group Corporation, Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki.
298071 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664 i doko-
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nanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476.
298804 2018 08 01 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.
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czewo, Polska i dokonanie wpisu: ROLBUD-ZT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów, Polska 369400297
oraz w rubryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
302031 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.

299219 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIKA KONOPCZYŃSKA, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: GRANATOVO SPÓŁKA CYWILNA DOMINIKA KONOPCZYŃSKA BARBARA KĄDZIELA, Warszawa, Polska.

302780 2018 08 03 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”.

299994 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015816922 i dokonanie
wpisu: MICHAŁEK GRZEGORZ, Warszawa, Polska.

302802 2018 08 01 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty
Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy
12, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 12 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny 20) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.

299995 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015816922 i dokonanie
wpisu: MICHAŁEK GRZEGORZ, Warszawa, Polska.
300147 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska
341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy,
Polska 341213022.
300203 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca,
Polska 472274051 i dokonanie wpisu: ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101496744.
300313 2018 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie
wpisu: TRUS ANNA, 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 ora w rubryce E
dokonanie wpisu: Regulamin znaku towarowego z dnia 4 października 2017 r.”.

303030 2018 08 01 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty
Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy
11, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 11 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny 19) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
302887 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.

300323 2018 08 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 341213022 i dokonanie wpisu: CALDENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, Polska 341213022.

303351 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.

300580 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932081801
i dokonanie wpisu: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932081801

303673 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NITROSYSTEM IZABELA GURZYŃSKA,
Małki, Polska 361592831 i dokonanie wpisu: TURBO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369277678.

300712 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
360615984 i dokonanie wpisu: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984.

304335 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.

300999 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
301699 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
301962 2018 08 02 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: RYSZARD KUTNIK, Przążewo, Polska; KAZIMIERZ
ROGOWSKI, Ciechanów, Polska; ANTONI WSZEBOROWSKI, Chrusz-

304338 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
304549 2018 08 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NITROSYSTEM IZABELA GURZYŃSKA,
Małki, Polska 361592831 i dokonanie wpisu: TURBO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369277678.
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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.
254 277 2016 09 26 Unieważniono w całości.
254 710 2015 12 11 Unieważniono w całości.
272 900 2016 12 20 Unieważniono w całości.
405
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).
240 037 2018 03 29

261 591 2018 01 29

262 741 2018 03 12

293 830 2017 10 06

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.03.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.240037.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
29.01.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.261591.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
12.03.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.282741.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające (klasa 17).
406

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.
252 746 05/2013 2018 04 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1257) w związku
z art. 252 ustawy Prawo własności
przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1410)
Urząd Patentowy RP zmienia swoją
decyzję z dnia 11.01.2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej podmiotu na rzecz którego udzielono
prawa ochronnego:
Prawidłowo powinno być: Shanghai Durotyre International Trading
Co Ltd, Szanghaj, Chiny.
297 502 10/2017 2018 06 08 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy - w zakresie

4345

siedziby podmiotu na rzecz którego
udzielono prawa ochronnego
Powinno być: SENSILAB POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów
Łódzki, Polska.
301 903 02/2018 2018 06 08 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 02 sierpnia
2017 r. w sprawie udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
- w zakresie braku nazwy kraju podmiotu na rzecz którego udzielono
prawa ochronnego
Powinno być: EBB DEVELOPMENT
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
289952 4/2017 2018 03 29 Na podstawie art. 252 ustawy
z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U.
z 2013 r. Nr 1410) oraz art. 156 § 1
pkt. 4 w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji
z dnia 08 listopada 2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy słowno-graficzny Contact
Sales za numerem Z.437471.
407
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.
304846
HAMILTON
14
Hamilton International AG (Hamilton International SA) (Hamilton
International Ltd), Mattenstrasse 149CH-2503 Biel/Bienne (CH)
2018 02 14
2018 04 03
2018 03 15
511991A
NO NAJ-OLEARI
CFE: 25.01.25, 27.05.01
3
EUROITALIA S.R.L., Via Alessandro Pennati, 17I-20900 Monza (MB) (IT)
2018 02 02
2018 03 26
2018 03 08
627170
MERLIN
5
Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie LeclairF-69009 LYON (FR)
2018 02 15
2018 03 19
2018 03 01
748317
Sydnopharm
AKTSIONERNO DROUJESTVO „SOPHARMA”,
16, oulitsa „Iliensko chausse”BG-1220 SOFIA (BG)
2018 02 02
2018 04 03
846567
PYRAMINOL
CFE: 28.05.00
Aktsionerno Droujestvo „SOPHARMA”,
Oulitsa „Iliensko shaussee” 16BG-1220 Sofia (BG)
2018 02 02
2018 04 03

5
2018 03 15
5
2018 03 15
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891935
SCALA PLASTICS
Scala Plastics N.V., Zuidlaan 300B-9230 Wetteren (BE)
2015 09 15
2015 11 23
1010062

35
2015 10 08

ENGLISH HOME

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
14, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 35
EHM MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
SULTANHAMAM VASIFÇINAR CD. NO:87 034 ISTANBUL (TR)
2013 08 22
2013 11 12
2013 10 03
1073249
JBOSS
9, 41, 42
RED HAT, INC., 100 EAST DAVIE STREET RALEIGH NC 27601 (US)
2011 02 23
2011 06 20
2011 04 28
1088395
kosangas
CFE: 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
4, 6, 11, 20, 35, 37, 40, 42
KOSAN GAS A/S, HASSELAGER CENTERVEJ 15 DK-8260 VIBY J. (DK)
2013 06 24
2013 09 02
2013 07 25
1100206
MOL GROUP
4, 39, 40
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö
Részvénytársaság, OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. 18 H-1117
BUDAPEST (HU)
2011 11 21
2012 02 13
2011 12 22
1101677
FORNELLI
CFE: 28.05.00
FORNELLI ELETTRODOMESTICI S.R.L.,
Via Degili Ausoni 7-01/AI-00185 ROMA (IT)
2018 01 29
2018 04 03

7, 9, 11, 21, 35, 42
2018 03 15

1136643
AnaGain
Migros-Genossenschafts-Bund,
Limmatstrasse 152CH-8005 Zürich (CH)
2018 02 15
2018 03 19

3, 5
2018 03 01

1138714
cyclotech Enjoy The Ride!
CFE: 27.05.02
6, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 25, 35
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way,#18-11 OUE Downtown 2Singapore 068809 (SG)
2012 10 18
2013 02 04
2012 12 13
1148644
LIPS
37
Wärtsilä Netherlands B.V., Lipsstraat 52NL-5151 RP Drunen (NL)
2018 01 12
2018 03 19
2018 03 01
1164936
VitrA
CFE: 27.05.01
11, 19, 21, 35
ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI,
Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No: 185LeventIstanbul (TR)
2018 02 06
2018 03 19
2018 03 01
1196662
BONTEL
VEPSFORD LTD, SPYROU KYPRIANOU,
61 SK HOUSE 4003, LIMASSOL (CY)
2013 12 20
2014 05 12

1, 35
2014 03 27

1199251
evolvia
5, 10
MONTERO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İSTINYE
MAHALLESI BALABANDERE CADDESI NO:14 TR-34460 SARIYER /
İSTANBUL (TR)
2014 01 17
2014 05 26
2014 04 17
1205196
EGIS ONCOLOGY
CFE: 26.11.25
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,
KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106 BUDAPEST (HU)
2013 11 06
2014 07 21

5, 35, 41, 42, 44
2014 06 12

1223419
CFE: 28.05.00
PAUL HARTMANN AG,
PAUL-HARTMANN-STR. 12 89522 HEIDENHEIM (DE)
2014 06 24
2015 01 05
1227677
CFE: 28.05.00

5, 10
2014 11 20

FLAVIA
7, 9, 11, 21, 35, 42

FORNELLI ELETTRODOMESTICI S.R.L.,
Via Degili Ausoni 7-01/AI-00185 ROMA (IT)
2018 01 29
2018 04 03

Nr 11/2018

2018 03 15

1236222
LIGHTBRIDGE
9
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., 6F, HKUST SZ IER Bldg.,No. 9
Yuexing 1st Rd.,Hi-Tech Park (South),
Nanshan District,Shenzhen518057 Guangdong (CN)
2014 12 12
2015 03 30
2015 02 19
1239597
Digital Inside
9
CARL ZEISS VISION GMBH, TURNSTRASSE 27 73430 AALEN (DE)
2014 12 18
2015 04 27
2015 03 19
1241742
T Indian splendor
CFE: 03.02.01, 03.07.04, 24.01.05, 24.09.07, 25.12.25
30, 35
Tovarichtchestvo s ogranitchennoï otvetstvennost’iou
„TCHAÏNYÏ DVOR”, poselok Oteguen Batyra,Iliyskiy rayon040700
Almatynskaya obl. (KZ)
2018 01 25
2018 03 26
2018 03 08
1243976
ZHENSHI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
6, 17, 21, 22, 24
Zhenshi Holding Group Co., Limited,
Fuxing Road,Wutong street,Tongxiang314599 Zhejiang (CN)
2018 01 24
2018 04 03
2018 03 15
1244650
CLICHÉ
CFE: 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
3, 14, 26
F2C S.r.l., Interporto Campano Lotto C, 3Nola (Naples) (IT)
2015 02 03
2015 06 08
2015 04 30
1265960
APU
6, 17, 19, 20, 27
August BRAUN, Ceske Vrbne 2390CZ-370 11 Ceske Budejovice (CZ)
2015 02 12
2015 11 09
2015 09 24
1271266
CFE: 08.01.19, 25.05.01, 26.01.06, 26.15.01
30
Wm. Wrigley Jr. Company,
1132 W. Blackhawk StreetChicago IL 60642 (US)
2015 09 18
2015 12 07
2015 10 29
1287371
ARKOPA
CFE: 27.01.01, 29.01.01
20
ARKOPA AHŞAP PANEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 17,Cadde, No.2/C,MelikgaziKayseri (TR)
2015 08 07
2016 03 29
2016 02 11
1289565
LA MALLORQUINA
GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.,
Pl. Universitat, 7E-08007 BARCELONA (ES)
2018 02 20
2018 03 26

24, 25, 35
2018 03 08

1297857
Dr. PEPPER FOOT DOCTOR
CFE: 19.13, 27.03, 29.01
35
BIBEROĞLU AYAKKABI GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Orta Mh. Küçükhamam
Çikmazi Sk. No:14Adapazari Sakarya (TR)
2015 07 21
2016 07 04
2016 05 26
1305217
DRIVE PILOT
Daimler AG, Mercedesstr. 13770327 Stuttgart (DE)
2015 12 31
2016 09 26

9
2016 08 11

1311509 K
mark.
CFE: 24.17.02, 27.05.01
3
Avon Products, Inc., 601 Midland AvenueRye NY 10580 (US)
2016 04 15
2018 02 05
2018 01 18
1331677
makro PROFESSIONAL
CFE: 26.04.02, 27.05.09, 29.01.13

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 34
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 140235 Düsseldorf (DE)
2016 03 31
2017 03 06
2017 02 16
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1352107
NUHEARA
9
Nuheara IP Pty Ltd, 122 Grosvenor RdMT LAWLEY WA 6050 (AU)
2018 02 28
2018 04 03
2018 03 15

1389181
CFE: 05.03.11, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15

1352108
IQbuds
9
Nuheara IP Pty Ltd, 122 Grosvenor RdMT LAWLEY WA 6050 (AU)
2018 02 28
2018 04 03
2018 03 15

1389182
BARS
LLP „Kainar-AKB”, Medeu, 1, Taldykorgan (KZ)
2017 11 30
2018 03 05

1353708
SINC
9
Nuheara IP Pty Ltd, 122 Grosvenor RdMT LAWLEY WA 6050 (AU)
2018 02 28
2018 04 03
2018 03 15

1389183
TZAR DELICATES
29, 35
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„EVROPROM”, ul. Marshala Govorova, 47, liter A, pom.
5N-13N,RU-198095 Sankt-Petersburg (RU)
2017 12 04
2018 03 05
2018 02 15

1355241
INJA
5
ENERGETIX GmbH & Co. KG, Franz-Kirsten-Straße 155411 Bingen (DE)
2017 11 27
2018 01 03
2017 12 14
1366853
Bob Snail
30
Siverchuk Mykhailo Stanislavovych, Perova Blvd, 10-a, Apt 19Kyiv
02125 (UA); Shuhaiev Yevhenii Oleksandrovych, Belinskoho St,
95-bVinnytsia 02125 (UA)
2017 04 28
2017 10 16
2017 09 28
1377545
ROYAL DUTCH Tulip Oil
CFE: 05.05.03, 26.07.25, 29.01.04
Fytagoras b.v., Sylviusweg 72NL-2333 BE Leiden (NL)
2017 05 23
2017 12 18

1, 3, 5
2017 11 30

1378557
CFE: 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., No, 158, Gongqingtuan
Road,Gudao Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
2017 09 25
2017 12 27
2017 12 07
1378567
FLYHOME
20
ZBOM CABINETS CO., LTD.,
No. 19, Lian Shui Road,Lu Yang Industrial Zone,HefeiAnhui (CN)
2017 10 02
2017 12 27
2017 12 07

9
2018 02 15

1389207
HAUTE LIGE
33
L.G.I., 545 avenue Georges GuilléF-11000 CARCASSONNE (FR)
2017 11 23
2018 03 05
2018 02 15
1389253
CFE: 26.01.06
3, 18, 25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 11 24
2018 03 05
2018 02 15
1389284
CFE: 28.03.00
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd.,
Room 334, No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe
Road,Dongying DistrictDongying, Shandong (CN)
2017 12 08
2018 03 05
1389309
CFE: 14.03.01
Evgeny Robertovich Serkin, ul. Demjana Bednogo,
d. 14korp. 1, kv. 47RU-195274 Saint-Petersburg (RU)
2017 07 19
2018 03 05

31

2018 02 15
21, 32, 33
2018 02 15

1389318
Creadis
35, 42
DIS Group Holding A/S, Ørstedvej 10DK-8660 Skanderborg (DK)
2017 10 03
2018 03 05
2018 02 15

1378572
COOL POWER
CFE: 27.05.17
9
FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD., #109, Industry Rd,
Yanping District,Nanping353000 Fujian Province (CN)
2017 08 21
2017 12 27
2017 12 07

1389321
Sun Smile
5, 32, 35
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Oasis Grup”, komn. 5, d. 1, ul. Nakhimova,Bobruysk213823
Mogilevskaya obl. (BY)
2017 09 19
2018 03 05
2018 02 15

1378574
sto express
CFE: 26.04.18, 26.11.01, 27.05.10
39
Sto Express Co., Ltd., Bldg. 2-12, No. 6186, Beiqing Road,
Chonggu Town, Qingpu DistrictShanghai (CN)
2017 10 04
2017 12 27
2017 12 07

1389354
RSC BasIS
CFE: 29.01.04
9
ZAO „RSC Technologies”,
Kutuzovskiy prospekt 36, str. 23, RU-121170 Moscow, (RU)
2017 09 22
2018 03 05
2018 02 15

1382375
SUPROBOX
CFE: 26.03.23, 27.05.19, 29.01.12
20
MAKEL ULUSLARARASI ISITMA-SOĞUTMA VE YALITIM
MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Bayraktar Bulvarı,
Adil Sokak, No:43,Yukarı Dudullu Ümraniyeİstanbul (TR)
2017 10 19
2018 01 22
2018 01 04

1389956
fishoil
CFE: 03.09.01, 27.05.01
3
LI MEI HONG, Group 10, Xinmin 2 Community,Longhua Street,
Tiefeng District,Qiqihaer161000 Heilongjiang (CN)
2017 12 05
2018 03 12
2018 02 22

1382398
DEKCASSETTE
CFE: 27.05.17
DEK a.s., Tiskařská 10/257CZ-108 00 Praha 10 (CZ)
2017 07 10
2018 01 22

6, 41, 42
2018 01 04

1382466
BELLE BEAU
CFE: 07.05.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
3, 18, 25
M. LIU XIAO KANG, 66 rue de Crimée F-75019 PARIS (FR)
2017 09 15
2018 01 22
2018 01 04
1387640
ELECCITY
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,Seocho-guSeoul
06797 (KR)
2017 12 06
2018 02 26
2018 02 08
1389179
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15
1389180
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15

1389969
ENNO-TECH
CFE: 27.05.01
1
Shandong Enno New Material Co., Ltd., The West of Zhongxinbei
Road,South of Yonghong Road,Yong’an Town, Kenli
District,Dongying cityShandong (CN)
2017 12 11
2018 03 12
2018 02 22
1389970
LMRD
9
CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD.,
No. 38, Huanghe Road,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 03 12
2018 02 22
1389971
SLS
CFE: 27.05.01
7
CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD.,
No. 38, Huanghe Road,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 03 12
2018 02 22
1390017
LG
CFE: 01.05.06, 02.09.04, 04.05.05, 26.01.18, 27.03.01
42
LG Corp., 128, Yeoui-daero,Yeongdeungpo-guSeoul 150-721 (KR)
2017 09 26
2018 03 12
2018 02 22

4348
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1390115
CFE: 05.03.13, 26.13.25, 29.01.12
Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”,
Eastern Industrial Area,building 30, Block 1, No.
6,TobolskRU-626150 Tyumen Region (RU)
2017 11 10
2018 03 12

1, 4, 16, 17, 19

2018 02 22

1390170
Evergain
1
Shandong Evergain Adhesive Co., Ltd,
No. 777 Haining Road,Hekou District,Dongying City257200
Shandong Province (CN)
2017 10 04
2018 03 12
2018 02 22
1390183
TOMS
12, 14, 20
SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,
Evren Mh. Gülbahar Cd. No :9 K :6,BağcılarİSTANBUL (TR)
2017 12 06
2018 03 12
2018 02 22
1390532
J-TECH CNC
CFE: 27.05.01
7
J-TECH CNC TECHNOLOGY CO., LTD., Road Intersection of
Xihuan Road andJingliu Road,Shuangyang Street,Luojiang
District,Quanzhou CityFujian Province (CN)
2017 11 01
2018 03 12
2018 02 22
1390564
WT&S
7, 37, 42
Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340B-3090 Overijse (BE)
2017 12 06
2018 03 12
2018 02 22
1390613
CAVATINA
CFE: 27.05.01
19
JINAN EASYWAY STONE CO., LTD., 2-802, B18, Zhong 5
Zone,Yangguang Shuncheng,Shizhong District,
Jinan City250002 Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 03 12
2018 02 22
1390630
SHENGLILONG
CFE: 14.07.13, 28.03.00
7
SHENGLI OIL FIELD CHANGLONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD.,
No. 83 North One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 11 29
2018 03 12
2018 02 22
1390633
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 28.03.00
24
Shandong Tianzhijin Ecological Technology Co., Ltd., No. 681
Jingsi Road,Huaiyin District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 11 29
2018 03 12
2018 02 22
1390637
SHENGLILONG
CFE: 14.07.13, 28.03.00
17
SHENGLI OIL FIELD CHANGLONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD.,
No. 83 North One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 11 29
2018 03 12
2018 02 22
1390660
Mr. Fruct
CFE: 27.05.03, 29.01.03
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2017 11 17
2018 03 12

32
2018 02 22

1390672
Co-Lactase
5
Maxima Healthcare Ltd, Bolney Place, Cowfold Road,
Bolney, HAYWARDS HEATHWest Sussex RH17 5QT (GB)
2017 12 18
2018 03 12
2018 02 22
1390729
STARCOVER
LIMAGRAIN EUROPE, Rue Henri Mondor Biopôle
Clermont-Limagne F-63360 SAINT-BEAUZIRE (FR)
2017 11 21
2018 03 12
1390735
LEDGER BLUE
LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
2017 11 27
2018 03 12
1390739
LEDGER NANO S
LEDGER, 1 rue du MailF-75002 Paris (FR)
2017 11 27
2018 03 12

1, 5, 31
2018 02 22
9, 38, 42
2018 02 22
9, 38, 42
2018 02 22

Nr 11/2018

1390781
IMOXICATE
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 10 16
2018 03 19
2018 03 01
1390796
LAMSYSTEMS
CFE: 26.04.18, 27.05.22
LAMSYSTEMS CC, Turgoyak Road,
2/4MiassRU-456300 Chelyabinsk region (RU)
2017 10 17
2018 03 19

9, 11, 37
2018 03 01

1390872
VILLA VERONI
33
CASTEL FRERES,
24 rue Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR)
2018 01 03
2018 03 19
2018 03 01
1390897
Roshen Multi Cake
30
Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
Elektrykiv vul., 26/9Kyiv 04176 (UA)
2017 12 05
2018 03 19
2018 03 01
1390917
Livity LIVE RAW BAR
CFE: 27.05.10, 29.01.12
30
”ITAL FOOD” EAD, Trakiyska Str. 10BG-9700 Shumen (BG)
2017 10 31
2018 03 19
2018 03 01
1390950
CFE: 28.03.00
31
Shishi city shun shing aquaculture professional cooperatives, Port
side village, Yongning town, Shishi,Quanzhou Fujian province (CN)
2017 12 05
2018 03 19
2018 03 01
1390992
nirvam
CFE: 02.09.01, 27.05.01
9, 16, 35, 38, 39, 41, 45
PENDOLINO CARLO,
Via Bartolomeo Bono, 15I-24121 Bergamo (BG) (IT)
2017 02 10
2018 03 19
2018 03 01
1391039
LANTANA
18
JINJIANGSHI JIALEMEI UMBRELLA CO., LTD., Xiaoxia Industrial
Area,Dongshi Town, Jinjiang City362000 Fujian Province (CN)
2017 12 05
2018 03 19
2018 03 01
1391054
adiyaro
CFE: 03.07.16, 29.01.12
25
KADRİ İLHAN, Telsiz Mah. 85/15 Sok. No. 7/AZeytinburnuTR-34020
İstanbul (TR)
2017 12 22
2018 03 19
2018 03 01
1391144
Ledger Vault
CFE: 24.13.25, 26.04.10, 29.01.13
LEDGER, 1 rue du MailF-75002 Paris (FR)
2017 11 27
2018 03 19

9, 38, 42
2018 03 01

1391172
MORAZORA
25
Chengdu ASUMER Shoes Co., Ltd., No. 18 F4 Building 9,
No. 6 Jianxiang Road,Chenghua District,ChengduSichuan (CN)
2017 09 18
2018 03 19
2018 03 01
1391182
CFE: 26.07.15, 29.01.02
35, 36
Silk Road Fund Co., Ltd., F210-F211,Winland International Financial
Center,No. 7 Financial Street,Xicheng District100033 Beijing (CN)
2017 11 22
2018 03 19
2018 03 01
1391248
sinol
CFE: 27.05.10
10
SINOL DENTAL LIMITED, No.3, Biyuan Road,Xianyang CityShaanxi
Province (CN)
2017 12 27
2018 03 19
2018 03 01
1391263
SINGAO-TEX
CFE: 26.04.09, 26.13.01, 27.05.24
24, 25
QINGDAO SINGAO TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Gebuling village, Jiaodong town,Jiaozhou city, Qingdao
cityShandong province (CN)
2017 11 29
2018 03 19
2018 03 01

Nr 11/2018
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1391291
tinhy
CFE: 26.15.01, 27.05.01
17
Shandong Tianhai New Material Engineering Co., Ltd.,
Industrial Park, Diao Town,Zhangqiu City250200 Shandong (CN)
2017 11 08
2018 03 19
2018 03 01

1391656
RapidRacking
CFE: 26.11.21, 27.05.08, 29.01.12
6, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 35, 37, 39
MANUTAN INTERNATIONAL, ZAC du Parc des Tulipes,
Avenue du 21ème siècleF-95506 GONESSE CEDEX (FR)
2017 09 29
2018 03 19
2018 03 01

1391307
KT9262
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG DONGCHANG FINE CHEMICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD., No.38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 19
2018 03 01

1391669
My TAO Community TAO TAPE À L’OEIL T-A-O.COM
CFE: 01.15.11, 02.05.24, 20.05.16, 27.05.09, 29.01.15
18, 25, 35
TAPMARK, Rue Beyaert 54B-7500 TOURNAI (BE)
2017 11 27
2018 03 19
2018 03 01

1391336
DJ
CFE: 04.05.03, 27.05.17
8
YANGXIN DONGJIN STAINLESS STEEL PRODUCTS LIMITED
COMPANY, Yangxin County,BinzhouShandong (CN)
2017 10 20
2018 03 19
2018 03 01
1391358
LOFFREY
CFE: 27.05.01
11
Wenzhou Loffrey Sanitary Appliance Co., Ltd., East Building 6,
No. 468,Binhai fifteen Road, Binhai District,Economic
development zoneWenzhou City, Zhejiang Province (CN)
2017 07 13
2018 03 19
2018 03 01
1391369
EVEREST AYURVEDA
CFE: 05.03.20, 06.01.02, 27.05.02, 29.01.13
5, 29, 30, 32, 35
EVEREST AYURVEDA, s.r.o.,
Bystrá 761/10CZ-193 00 Praha 9-Horní Počernice (CZ)
2017 09 11
2018 03 19
2018 03 01
1391399
ZIPP4FIT
Pfanner Schutzbekleidung GmbH,
Herrschaftswiesen 11A-6842 Koblach (AT)
2017 09 05
2018 03 19

9, 18, 25
2018 03 01

1391407
MöVE for frottana
CFE: 03.07.07, 27.05.11
3, 4, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28
Frottana Textil GmbH & Co. KG,
Waltersdorfer Straße 5402779 Großschönau (DE)
2017 09 08
2018 03 19
2018 03 01
1391425
the fixies
CFE: 02.09.14, 04.05.05,
26.04.07, 27.03.15, 29.01.15
9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
”Aeroplane” Closed Joint stock company,
Marksistskaya St., 20, build. 5RU-109147 Moscow (RU)
2017 10 06
2018 03 19
2018 03 01
1391461
OxiMag
CFE: 27.05.01, 29.01.12
1, 5
Joint Stock Company NikoMag,
40 let VLKSM str., 57,building 9-5RU-400097 Volgograd (RU)
2017 10 10
2018 03 19
2018 03 01
1391477
WORK TOOLS & SERVICE
CFE: 26.04.02, 26.11.06, 27.05.24, 29.01.13
7, 37, 42
Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340B-3090 Overijse (BE)
2017 12 06
2018 03 19
2018 03 01
1391516
CFE: 06.01.02, 26.13.25
39
Qingdao Laoshan Tourism Group Co., Ltd,
No. 2 Comprehensive Office Building,
No. 29 Meiling Road, Laoshan District,QingdaoShandong (CN)
2018 01 12
2018 03 19
2018 03 01
1391566
CFE: 24.17.20
Galenica AG, Untermattweg 8CH-3027 Bern (CH)
2017 11 22
2018 03 19

3, 5, 41, 42, 44
2018 03 01

1391655
ONE TWO FUN
CFE: 05.07.21, 29.01.15
16, 28, 35
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2017 08 11
2018 03 19
2018 03 01

1391688
CFE: 06.01.02
41
Qingdao Laoshan Tourism Group Co., Ltd,
No. 2 Comprehensive Office Building,No. 29 Meiling Road,
Laoshan District,QingdaoShandong (CN)
2018 01 04
2018 03 19
2018 03 01
1391724
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG DONGCHANG FINE CHEMICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD., No.38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 19
2018 03 01
1391834
DICE KAYEK
9, 14
SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,
Evren Mh. Gülbahar Cd. No :9 K :6,BağcılarİSTANBUL (TR)
2017 12 06
2018 03 19
2018 03 01
1391896
W
CFE: 26.04.02, 26.11.06, 27.05.21, 29.01.12
7, 37, 42
Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340B-3090 Overijse (BE)
2017 12 06
2018 03 19
2018 03 01
1391904
Ledger
CFE: 26.04.01, 26.11.07
LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
2017 11 27
2018 03 19
1391938
EKOSIGNOL
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13 HR-35257 Lužani (HR)
2017 09 21
2018 03 26

9, 35, 38, 42
2018 03 01
2, 19, 35
2018 03 08

1391984
Titi
CFE: 27.05.01
24, 25, 26
TM INTERNATIONAL SA, Via Motta 24CH-6830 Chiasso (CH)
2017 10 05
2018 03 26
2018 03 08
1392021
nova PLUMBING SOLUTIONS
CFE: 29.01.04, 26.13.25
NOVA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Muratpaşa Mah.,Uluyol Cad. No: 19 Kat 10 D.48,
Istanbul TowerBayrampaşa Istanbul (TR)
2017 11 23
2018 03 26

11

2018 03 08

1392040
CFE: 28.03.00
1
Shangdong OBO Newmaterial Co.,Ltd., West of Donggang
Road andNorth of Gangbeiyi Road,Dongying Port Economic
Develement Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 04
2018 03 26
2018 03 08
1392053
galaxy PROFESSIONAL
CFE: 27.05.01
3, 8, 11
« ALEXANDAR » TRGOVINA NA VELIKO I MALO DOO NOVI SAD,
Cara Dušana 6921000 Novi Sad (RS)
2017 12 04
2018 03 26
2018 03 08
1392064
CALMOSINE
5, 30, 32
LABORATOIRES LAUDAVIE, 5 rue de CharonneF-75011 Paris (FR)
2017 12 19
2018 03 26
2018 03 08
1392113
CASA VENERDÌ
CFE: 29.01.15, 07.01.03, 27.05.03
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J.Jasinskio 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2017 11 17
2018 03 26

33
2018 03 08

4350
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1392168
JAYM
9, 17, 18, 35
Groupe H4, 88 avenue Charles de Gaulle CS20081-F-92522
NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR)
2017 12 01
2018 03 26
2018 03 08
1392187
DRYNAMIC
DRYKORN Modevertriebs GmbH & Co.,
Rudolf-Diesel-Straße 1A97318 Kitzingen (DE)
2017 12 19
2018 03 26

3, 18, 24, 25
2018 03 08

1392193
FRISSÉ
CFE: 03.04.04, 05.13.25, 25.01.15, 27.05.24, 29.01.14
33
FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía, Km. 199E-13300
VALDEPEÑAS (Ciudad Real) (ES)
2017 08 28
2018 03 26
2018 03 08
1392201
WARNXPERT
9, 37, 42
Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7CH-4153 Reinach (CH)
2017 01 04
2018 03 26
2018 03 08
1392205
CFE: 03.09.01, 26.11.25
Eurofish Trading AG,
Obere Haslibachstrasse 8CH-8700 Küsnacht ZH (CH)
2017 11 24
2018 03 26
1392219
D-LIFE
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
35 rue Joseph MonierF-92500 Rueil-Malmaison (FR)
2017 12 08
2018 03 26

16, 29, 31
2018 03 08
9
2018 03 08

1392220
ORAGE
3
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2017 12 01
2018 03 26
2018 03 08
1392254
OBO
CFE: 27.05.01
1
Shangdong OBO Newmaterial Co.,Ltd.,
West of Donggang Road andNorth of Gangbeiyi Road,Dongying
Part Economic Develement Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 04
2018 03 26
2018 03 08
1392275
CHOCOLATE
CFE: 26.04.02, 27.05.01
9, 18, 25
KM MAĞAZACILIK KONFEKSİYON SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,
Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi
No:237/1/1Sariyer İstanbul (TR)
2017 08 24
2018 03 26
2018 03 08
1392278
YACHT-POOL INTERNATIONAL
CFE: 25.01.10
Dr. Friedrich Schöchl,
Zimmerauer Weg 47A-6370 Reith bei Kitzbühel (AT)
2017 11 09
2018 03 26

36
2018 03 08

1392280
CFE: 26.13.25, 28.03.00
37
Shandong huawang Intelligent technology co., LTD, Nanyi Road,
No.228,Economic development zone,Dongying CityShandong
Province (CN)
2017 12 05
2018 03 26
2018 03 08
1392288
P POÉMA
CFE: 01.15.23, 26.01.11, 26.04.22
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2017 11 29
2018 03 26

33
2018 03 08

1392360
SHUNSHENG
CFE: 27.05.01, 28.03.00
31
Shishi city shun shing aquaculture professional cooperatives, Port
side village, Yongning town, Shishi,Quanzhou Fujian province (CN)
2017 12 05
2018 03 26
2018 03 08
1392426
CFE: 26.01.01, 26.13.25
1
SHANDONG RIKE CHEMICAL CO., LTD.,
No. 1 Building,No. 3999, Yingxuan Street,Economic Development
Zone,Changle Town,Weifang CityShandong Province (CN)
2017 12 07
2018 03 26
2018 03 08

Nr 11/2018

1392482
LEXXURY
25
XIAODONG ANGELIQUE QIU,
14 rue Jean MermozF-94160 SAINT-MANDE (FR)
2017 11 20
2018 03 26
2018 03 08
1392525
PUTY
CFE: 27.05.01
16
SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD.,
Rm 925, East Block,Huanan Electric Power Bld. No2050,Shennan
Middle Road, FutianShenzhen, GuangdongGuangdong (CN)
2017 12 05
2018 03 26
2018 03 08
1392527
KT9298
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG DONGCHANG FINE CHEMICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD., No.38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 26
2018 03 08
1392533
DONGCHANG
CFE: 27.05.01, 28.03.00
1
SHANDONG DONGCHANG FINE CHEMICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD., No.38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 26
2018 03 08
1392567
ALPHAPOR
CFE: 26.07.04, 27.05.11, 29.01.12
1
Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”,
Eastern Industrial Area,building 30, Block 1,
No. 6,TobolskRU-626150 Tyumen Region (RU)
2017 12 21
2018 03 26
2018 03 08
1392585
DiFFerenT
CFE: 26.13.25, 27.05.07
9, 12, 14, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 41
DiFFerenT, Emil-Frey-Strasse 77CH-4142 Münchenstein (CH)
2017 11 17
2018 03 26
2018 03 08
1392587
investart
35, 36, 42
Investart AG, c/o EDG Consulting Ltd
Gewerbestrasse 5CH-6330 Cham (CH)
2017 11 30
2018 03 26
2018 03 08
1392595
CONTOUR COLOR
3
HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 12 18
2018 03 26
2018 03 08
1392620
SORBIFER
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
2017 10 05
2018 03 26
2018 03 08
1392632
CFE: 05.05.16
34
China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.,
No. 406-3 Zhongshan North Road,Nanjing210011 Jiangsu (CN)
2017 12 08
2018 03 26
2018 03 08
1392643
CFE: 28.03.00
42
JINAN WANTAI BUILDING DECORATION ENGINEERING CO., LTD.,
No. 46, Jingwu Road and Xiaoweisi Road,Shizhong District,
Jinan City 250000 Shandong Province (CN)
2017 10 20
2018 03 26
2018 03 08
1392690
DNIPRO-M
7, 8, 9
Kolisnyk Oleksandr Oleksiiovych,
prosp. Heroiv Stalinhrada,bud. 12 Zh, kv. 64m. Kyiv 04210 (UA)
2017 08 11
2018 03 26
2018 03 08
1392691
TİTANİC
43
AYGÜN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Lara Turizm Merkezi 07230,LaraAntalya (TR)
2017 09 18
2018 03 26
2018 03 08
1392712
TufFmod
CFE: 14.07.06, 27.03.15
1
SHANDONG RIKE CHEMICAL CO., LTD., No. 1 Building,
No. 3999, Yingxuan Street,Economic Development Zone,
Changle Town, Weifang CityShandong Province (CN)
2017 12 07
2018 03 26
2018 03 08

Nr 11/2018
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1392742
CFE: 01.15.15, 05.05.20,
05.13.01, 29.01.13
3, 5, 16, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 44
EUROCOM Investment, s. r. o.,
Bešeňová 136SK-034 83 Bešeňová (SK)
2017 06 16
2018 03 26
2018 03 08

1393199
l
CFE: 26.04.03
30, 35
LOTTE Corporation,
(Sincheon-dong) 300, Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 04 03
2018 03 15

1392748
ROSSMANN Mein Drogeriemarkt
CFE: 04.02.01, 27.05.08
35, 38, 40, 41, 42, 44, 45
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2017 05 03
2018 03 26
2018 03 08

1393214
GREEN GO
CFE: 29.01.12
GreenGo Car Europe Kft.,
Rumbach Sebestyén u. 15.H-1075 Budapest (HU)
2017 10 26
2018 04 03

1392902
B
CFE: 25.01.06, 27.05.21, 28.03.00
5, 10
Shandong Kangli Medical Equipment Technology Co., Ltd.,
Huiquan East Road,Shizhong district, Zaozhuang CityShanDong
Province (CN)
2017 11 20
2018 03 26
2018 03 08

1393289
URAGAN
1, 9, 35
LLP «Kainar-AKB», Medeu, 1 040006 Taldykorgan (KZ)
2017 11 30
2018 04 03
2018 03 15
1393363
iamkamu
14, 24, 35
Kamu UG (haftungsbeschränkt), Novalisstr. 1010115 Berlin (DE)
2018 01 23
2018 04 03
2018 03 15

1392966
TOBIGO
30
BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 3011,
Zone Industrielle Sahel Had Soualem26402 Berrechid (MA)
2017 11 15
2018 03 26
2018 03 08

1393380
Rodinal
ADOX Fotowerke Schweiz GmbH,
Route de l’Ancienne PapeterieCH-1723 Marly (CH)
2017 12 12
2018 04 03

1393008
EG
CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00
6
Shandong Disai Electromechanical Co., Ltd., No.69, Xuzhou
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 08
2018 04 03
2018 03 15

1393466
KEMODUR
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13 HR-35257 Lužani (HR)
2017 09 21
2018 04 03

1393010
EG
CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00
17
Shandong Disai Electromechanical Co., Ltd., No.69, Xuzhou
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 08
2018 04 03
2018 03 15
1393073
KRESKO
CFE: 05.07.02, 26.04.07, 29.01.13
A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS LIMITED,
1, Lampousas Street CY-1095 Nicosia (CY)
2017 09 26
2018 04 03

30
2018 03 15

1393078
D
CFE: 27.05.17, 28.03.00
6
Shandong Disai Electromechanical Co., Ltd., No.69, Xuzhou
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 08
2018 04 03
2018 03 15
1393116
RBI Group
CFE: 03.03.01, 26.04.01, 27.05.10, 29.01.12
36
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9A-1030 Wien (AT)
2017 11 28
2018 04 03
2018 03 15
1393126
IRISATED
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 28.03
17
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 12 14
2018 04 03
2018 03 15
1393147
CFE: 26.13.25, 28.03.00
19
SHANDONG HITAC CORP., East of Tangwangshan Road,Mingshui
Development Area,Zhangqiu City,Jinan CityShandong Province
(CN)
2017 11 01
2018 04 03
2018 03 15
1393179
NORDECO
CFE: 26.03.23, 26.13.25, 29.01.12
Limited Liability Company „Russian Fishery”,
ul. Belovezhskaya, 4RU-121353 Moscow (RU)
2017 10 11
2018 04 03
1393192
Acelex
CRYSTALGENOMICS, INC., 700, Daewangpangyo-ro,
Bundang-gu,Seongnam-siGyeonggi-do 13488 (KR)
2017 12 01
2018 04 03

29
2018 03 15
5
2018 03 15

39, 42
2018 03 15

1, 9
2018 03 15
2, 19, 35
2018 03 15

1393511
HEROME
3, 8, 18, 25
Herôme Cosmetics BV, De Paal 18NL-1351 JC Almere (NL)
2017 09 18
2018 04 03
2018 03 15
1393521
QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE CORPORATION
CFE: 28.03
36
SHANDONG QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE CO.,
LTD., No. 73, Huaihe Road,Dongying District,Dongying City257091
Shandong Province (CN)
2018 01 25
2018 04 03
2018 03 15
1393526
BI-OROC
6, 9, 17, 19
DYKA SAS, 25 route de BrévilliersF-62140 SAINTE AUSTREBERTHE (FR)
2017 12 08
2018 04 03
2018 03 15
1393886
AYD OE Excellence!
CFE: 27.05.19, 29.01.12
12, 35
AYDINLAR YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Konya Org. San. Böl.Ihsandede Cd. No:7 SelçukluKonya (TR)
2017 09 21
2018 04 09
2018 03 22
1393907
Jinghua
CFE: 26.15.07, 28.03.00
17
DEZHOU REBELI (JINGHUA) GLASS BLOCK CO., LTD,
Jinghua Industrial Park,Jinghua Road,DezhouShandong (CN)
2017 11 08
2018 04 09
2018 03 22
1393946
HG HIGH GREAT
CFE: 26.03.01, 27.05.01
12
Shenzhen Cencom Technology Development Co., Ltd.,
Floor 1-4, No. 1 Yuanlingzai Industrial Zone,Hengping Road,
Henggang Street,Longgang District, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 12 11
2018 04 09
2018 03 22
1393955
CFE: 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO., LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1393956
CFE: 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO., LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang
Town,Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
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1394405
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
1
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22

1394518
BMSG
CFE: 27.05.01
1
QINGDAO BRIGHT MOON SEAWEED GROUP CO., LTD., No.777,
Mingyue Road,Huangdao District,Qingdao CityShandong
Province (CN)
2018 01 24
2018 04 09
2018 03 22

1394429
Pearl River Cable
CFE: 28.03.00
9, 17
Guangdong Zhujiang Wire and Cable Co., Ltd., Building
A-2, Block A,Hegui Industrial Park,Lishui Town,Nanhai
District,FoshanGuangdong (CN)
2017 09 20
2018 04 09
2018 03 22

1394641
ManFlu
41
Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit
beschränkter Haftung, Gereonsmühlengasse 1-1150670 Köln (DE)
2018 02 15
2018 04 09
2018 03 22

1394436
JUST MUST
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN AO JIA TECHNOLOGY CO.,LTD, Rm 613, 12 Building
Tiedong Logistics Park,Pinghu Street, Pingan Road,Longgang
DistrictShenzhen City (CN)
2017 12 05
2018 04 09
2018 03 22
1394495
D
CFE: 27.05.17, 28.03.00
9
Shandong Disai Electromechanical Co., Ltd., No.69, Xuzhou
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2017 12 08
2018 04 09
2018 03 22
1394500
CFE: 28.03.00
29
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334,
No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe Road,Dongying
DistrictDongying, Shandong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394501
CFE: 28.03.00
31
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334,
No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe Road,Dongying
District,Dongying Shandong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394503
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
1
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22
1394504
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
40
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22
1394505
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
17
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22
1394507
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
35
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District, Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22
1394508
NUOERFLOC
CFE: 27.05.01
1
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22

1394713
can besler NUTS
CFE: 05.03.13, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
29
BESLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Aydınlar
Mahallesi,No’lu Cadde No:15ŞehitkamilTR-03006 GAZİANTEP (TR)
2017 11 08
2018 04 09
2018 03 22
1394743
CRICOVA NOMEN EST OMEN CRICOVA&nbsp;CRICOVA
CFE: 03.01.02, 24.09.05, 25.01.15, 27.05.10
33
CRICOVA S.A., Combinat de vinuri,
Str. Ungureanu nr. 1MD-2084 Cricova, Chişinău (MD)
2017 11 30
2018 04 09
2018 03 22
1394775
SKINS
1, 2
DSM IP Assets B.V. (Private Limited Liability Company),
Het Overloon 1NL-6411 TE Heerlen (NL)
2018 01 23
2018 04 09
2018 03 22
1394788
dix DIX
CFE: 16.03.13, 27.05.09, 29.01.12
3, 5, 8, 9, 10, 21, 44
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 12 15
2018 04 09
2018 03 22
408
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.
395476
Chevalier de Bayard
33
WIV Wein International AG, Burg Layen Nr. 155452 Burg Layen (DE)
2016 03 02
2016 08 01
2016 06 23
720704
Pietra
CFE: 06.07.25, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
32
BRASSERIE PIETRA, ROUTE DE LA MARANA F-20600 FURIANI (FR)
2014 10 16
2015 02 02
2014 12 18
1026318
RT SIL-OL
CARL ZEISS MEDITEC AG,
GÖSCHWITZER STR. 51-52 07745 JENA (DE)
2009 12 09
2010 03 29

5
2010 02 04

1086446
RESISTEM
1
SEDERMA,
29 RUE DU CHEMIN VERT F-78610 LE PERRAY EN YVELINES (FR)
2011 06 30
2013 12 23
2013 11 07

Nr 11/2018
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1196621
APLUS
12
SHANDONG HAOHUA TIRE LIMITED COMPANY, HOUZHEN
INDUSTRY ZONE, SHOUGUANG CITY, SHANDONG PROVINCE (CN)
2013 10 18
2014 05 12
2014 03 27
1211328
LEVIER
5
ZENTIVA GROUP, A.S.,
U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA 10-DOLNÍ MĚCHOLUPY (CZ)
2014 09 15
2014 08 07
2014 04 07
1224307
blueSmart
AUG. WINKHAUS GMBH & CO. KG,
AUGUST-WINKHAUS-STRASSE 31 48291 TELGTE (DE)
2015 01 05
2014 08 14

9
2014 11 27

1232800
Poseidon
CFE: 24.11.07, 27.05.07
9
HW GROUP S.R.O., RUMUNSKÁ 26/122 CZ-120 00 PRAHA 2 (CZ)
2014 10 01
2015 03 16
2015 01 29
1236855
URBAN CHINA
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 28.03.00 9, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42
DARGAUD, 15 RUE MOUSSORGSKI F-75018 PARIS (FR)
2014 11 20
2015 04 13
2015 02 26
1236856
URBAN CHINA
9, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42
DARGAUD, 15 RUE MOUSSORGSKI F-75018 PARIS (FR)
2014 11 20
2015 04 13
2015 02 26
1237281
InoFlex
HWR SPANNTECHNIK GMBH,
LÜBKEMANNSTRASSE 13 28876 OYTEN (DE)
2015 04 13
2014 11 19
1238055
MJAU
Doggy AB, Doggyvägen 1SE-447 84 Vårgårda (SE)
2015 06 30
2015 08 31

7
2015 02 26
31
2015 07 16

1239739
GIZZLY
25, 35
KORKMAZLAR DERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
HALIDE EDIP ADIVAR MAHALLESI KUTLUBEY SOKAK NO:19 ŞİŞLİ/
İSTANBUL (TR)
2014 04 21
2015 04 27
2015 03 19
1240573
DEESS
CFE: 01.15.15, 28.03.00, 29.01.13
3, 10
Shenzhen DEESS Science & Technology Co., Ltd.,
3RD FLOOR, BLDG A, FENGYEYUAN INDUS ZONE SECOND LIUXIAN
ROAD, XIN’AN STREET, BAO’AN DISTRICT SHENZHEN (CN)
2014 08 14
2015 05 11
2015 03 26
1242056
RUBYBLU BLAST
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,
QUAI JEANRENAUD 3 CH-2000 NEUCHÂTEL (CH)
2015 05 25
2015 03 04

34
2015 04 09

1244704
SUNTERRAHOTELS
35, 39, 41, 43
OTİ HOLDİNG A.Ş, CUMHURIYET CAD NO 203 SAFIR APT K 8 D 15
HARBIYE/ŞIŞLI/İSTANBUL (TR)
2014 08 18
2015 06 08
2015 04 30

4353

1247880
NBLS
CFE: 27.05.05
25
DING SHAOXIONG, NO. 136 SOUTH STREET, ANDOU VILLAGE,
CHENDAI TOWN, JINJIANG CITY FUJIAN PROVINCE (CN)
2015 07 06
2015 05 21
2015 03 30
1249388
winebank
39
BALTHASAR RESS WEINGUT KG, RHEINALLEE 7 65347 ELTVILLE (DE)
2015 02 07
2015 07 20
2015 06 04
1249556
CHIQ
CFE: 27.05.01
7, 9, 11
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD.,
NO. 35, EAST MIANXING ROAD, HIGH-TECH PARK, MIANYANG
621000 SICHUAN (CN)
2015 07 20
2015 06 04
2014 11 25
1249567
GREE
35
GREE, INC.,
10-1, ROPPONGI 6-CHOME, MINATO-KU TOKYO 106-6112 (JP)
2015 07 20
2015 06 04
2014 12 17
1266188
Valerin
Fedonenko Igor Volodymyrovych,
Vul. Virmenska, 3, Apt. 203 Kyiv 02121 (UA)
2015 10 13
2015 03 11

5
2015 10 01

1266941
GOODWILL
21
CFE: 27.05.17
QINGDAO GOODWILL INDUSTRIAL CO., LTD., Room 501,
No. 131, Yanan 3rd Road,Shinan DistrictQingdao City Shandong
Province (CN)
2015 04 01
2015 10 13
2015 10 01
1274669
EUROKLIMAT
EUROCLIMAT LLP, 175 Darkes lane, Suite B,
2nd FloorPotters Bar, Hertfordshire EN6 1BW (GB)
2016 01 04
2015 08 06

11, 37
2015 11 19

1282741
INSIGHT
38
TV Entertainment Reality Network B.V., Hullenbergweg 413,
5th FloorNL-1101 CS Amsterdam Zuidoost (NL)
2016 02 15
2016 01 07
2015 08 19
1288506
VECTOR
7, 12
Limited liability company Combine Plant Rostselmash,
Menzhinskogo str., 2RU-344029 Rostov-on-Don (RU)
2015 12 15
2016 03 29
2016 02 18
1290964
Hysteric Glamour
14, 25, 41
Tim Pöhland, Brandenburgische Strasse 2610707 Berlin (DE)
2015 11 23
2016 04 11
2016 03 03
1312688
T T aG.baG
CFE: 27.05.09
18
YUAN GANPING, No.11-1 Lichengyidui,Hecheng Village, Shiling
Town,Huadu District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2016 11 07
2016 10 06
2016 04 01
RENETTI
20, 35
1322036
STAHYA INVESTMENTS LTD, Ipparchou, 57CY-3027 Agia Zoni (CY)
2016 03 25
2017 01 02
2016 12 08
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
409
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1 223069 Postanowiono opis patentowy ponownie przedrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 224347 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 224348 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227712 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229264 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229276 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229346 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229941 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA

Patenty

(B1) 230414
2014 04 14
10/2018
(10%) 2018 07 18
Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu
(prawa ochronnego), wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.

(B1) 230415
2014 04 14
10/2018
(10%) 2018 07 17
Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

410
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

PATENTY
(B1) 208969
2007 10 30
07/2011
(-)
2018 09 04
Sposób wytwarzania bezwodnika 0,0’-dibenzoilowinowego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa
(B1) 213749
2010 10 29
04/2013
(-)
2018 09 04
Sposób otrzymywania monohydratu kwasu dibenzoilowinowego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
(B1) 230413
2012 11 28
10/2018
(10%) 2018 07 19
Sposób otrzymywania mieszaniny azotków kobaltu i molibdenu o
kontrolowanym składzie fazowym
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

2014 05 19
10/2018
(10%) 2018 07 09
(B1) 230416
Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku żelaza z wykorzystaniem metody solwotermalnej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230417
2015 08 24
10/2018
(10%) 2018 07 18
Materiał w formie proszku o właściwościach magnetycznych i sposób wytwarzania materiału w formie proszku o właściwościach
magnetycznych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230418
2015 11 18
10/2018
(10%) 2018 07 09
Matrycowy mineralny nawóz wieloskładnikowy o wydłużonym
działaniu oraz sposób wytwarzania matrycowego mineralnego
nawozu wieloskładnikowego o wydłużonym działaniu

Nr 11/2018
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ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230419
2016 06 15
10/2018
(10%) 2018 07 09
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania molekularnego obecności genu karłowatości dw8 w roślinach żyta i sposób
wykrywania molekularnego obecności genu karłowatości dw8
w roślinach żyta
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230420
2014 07 16
10/2018
(10%) 2018 07 20
Urządzenie do oceny adhezji i kohezji powłok utwardzonych promieniowaniem UV lub lampą LED fotoreaktywnych lakierów do
paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230421
2014 05 06
10/2018
(-)
2018 08 06
Sposób domieszkowania na typ n nanostrukturalnej warstwy półprzewodnikowej ZnO
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
(B1) 230422
2015 10 12
10/2018
(-)
2018 08 20
1-Geranoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej
otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 230423
2016 09 12
10/2018
(-)
2018 07 11
1’,2’-Di-[3,7-dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-sn-glicero-3’fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di-[3,7-dimetylo-3winylookta-6-enylo]-sn-glicero-3’-fosfocholiny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 230424
2016 09 12
10/2018
(-)
2018 07 11
Kwas 3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanowy oraz sposób
otrzymywania kwasu 3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanowego
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 230425
2016 06 13
10/2018
(-)
Urządzenie dezintegrująco-rozcierające substrat
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2018 07 13
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(B1) 230534
2016 06 14
11/2018
(10%) 2018 08 06
Sposób wyznaczania wartości siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230535
2016 08 02
11/2018
(10%) 2018 08 31
Para oligonukleotydowych starterów do molekularnego wykrywania obecności genu karłowatości Dw1 w roślinach żyta i sposób
molekularnego wykrywania obecności genu karłowatości Dw1
w roślinach żyta
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230536
2014 12 22
11/2018
(-)
2018 08 13
Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
(B1) 230537
2014 12 22
11/2018
(-)
2018 08 13
Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
(B1) 230538
2016 02 11
11/2018
(-)
2018 08 29
Urządzenie nagrzejnikowe do elektrostatycznego oczyszczania
powietrza
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 230539
2015 12 04
11/2018
(-)
2018 08 23
Sposób określania właściwości reologicznych błonnikowych suplementów pieczywa
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) 230540
2016 12 27
11/2018
(-)
2018 08 23
Separator do przeżyciowego rozdzielania żywych poczwarek owadów, ich wylinek oraz martwych imago z ich mieszaniny oraz sposób prowadzenia rozdziału
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

(B1) 230532
2012 06 03
11/2018
(-)
2018 06 21
Chorągiew z płata materiału, zwłaszcza proporzec do samochodu
FUS JOANNA
ul. W. Pola 12 m. 112
32-020 Wieliczka

(B1) 230554
2015 12 10
11/2018
(10%) 2018 04 17
Układ trójobiegowej siłowni ORC
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 230533
2013 11 27
11/2018
(10%) 2018 08 21
Sposób otrzymywania zapraw cementowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 230625
2015 12 10
11/2018
(-)
2018 06 21
Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej
w cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7/B 15
25-314 Kielce

4356
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(B1) 230626
2016 10 26
11/2018
(10%) 2018 08 24
Sposób badania wytrzymałości na ścinanie muru in situ i urządzenie do badania wytrzymałości na ścinanie muru in situ
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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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) 2292737
Zastosowanie zrębowych komórek macierzystych pozyskanych z
tkanki tłuszczowej w leczeniu przetoki
DPO.0538 2018 09 21
Universidad Autonoma de Madrid, MADRID, Hiszpania
TiGenix, S.A.U., TRES CANTOS, Hiszpania
EU/1/17/1261 2018 03 23 ALOFISEL - DARWADSTROCEL
(T3) 1869025
Benzotiofeny podstawione piperazyną do leczenia zaburzeń umysłowych
DPO.0539 2018 09 28
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., TOKYO, Japonia
EU/1/18/1294 2018 07 26 RXULTI - BREKSPIPRAZOL
(T3) 2667851
Formulacje testosteronu
DPO.0540 2018 10 08
Ferring BV, HOOFDDORP, Holandia
24670 2018 04 12 TESTAVAN
OGYEI/6680/2017 2018 03 08 TESTARZON

Nr 11/2018

(T3) 2902039
Przeciwciała antagonistyczne wobec IL-17
DPO.0541 2018 10 10
Novartis AG, BASEL, Szwajcaria
EU/1/14/980 2015 11 19 COSENTYX - SEKUKINUMAB
(T3) 2932970
TERAPIA ANTYWIRUSOWA
DPO.0542 2018 10 22
VIIV Healthcare Company, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1282 2018 05 16 JULUCA - DOLUTEGRAWIR / RYLPIWIRYNA

412
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
307644 w WUP nr 07/2018 r. na str. 2588 w łamie prawym,
wiersz 60 błędnie umieszczono datę decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego
Jest: (151)2018 05 25
Powinno być: (151) 2018 02 14
307646 w WUP nr 07/2018 r. na str. 2589 w łamie lewym, wiersz 17
błędnie umieszczono datę decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego
Jest: (151)2018 05 25
Powinno być: (151) 2018 02 19
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