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CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

2

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12/2019

A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (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
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

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

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 233 841 do nr 234 020 oraz 220 023, 226 725)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 234017
(41) 2019 07 01
(51) A01B 63/102 (2006.01)
(21) 424115 (22)
2017 12 28
(72) SZYCHTA MAREK, Czapury (PL); ROGACKI ROMAN, Dolsk (PL);
SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); MAC JAROSŁAW, Kamionki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Układ zawieszenia narzędzi w pojazdach roboczych

(B1) (11) 233877
(41) 2019 04 08
(51) A01K 23/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
(21) 423848 (22)
2017 12 12
(72) SZMIDT MONIKA, Łódź (PL)
(73) SZMIDT MONIKA, Łódź (PL)
(54) Kuweta dla kota
(B1) (11) 233922
(41) 2018 09 10
(51) A01N 43/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
A01P 7/00 (2006.01)
(21) 420726 (22)
2017 03 03
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(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań
(PL); KOTERAS KACPER, Janikowo (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania cieczy jonowych z anionem askorbinianowym
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 233895
(41) 2017 08 28
A21D 8/04 (2006.01)
416138 (22)
2016 02 15
RÓŻYŁO RENATA, Bystrzejowice Pierwsze (PL)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
Sposób wytwarzania chleba mieszanego

(B1) (11) 233848
(41) 2017 05 08
(51) A23C 19/09 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/52 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
(21) 414606 (22)
2015 10 29
(72) POLITAŃSKI STEFAN, Elbląg (PL)
(73) OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Sposób wytwarzania batoników twarogowych z napowietrzonej masy twarogowej
(B1) (11) 234000
(41) 2017 12 18
(51) A23F 5/16 (2006.01)
A23F 5/02 (2006.01)
(21) 417557 (22)
2016 06 13
(72) PANKIEWICZ RADOSŁAW, Poznań (PL); ŁĘSKA BOGUSŁAWA,
Poznań (PL); TROCZYŃSKI MARCIN, Piła (PL); TROCZYŃSKI PAWEŁ,
Piła (PL)
(73) TROCZYŃSKI MARCIN RENE COFFEE PADS MAGMAR, Piła (PL)
(54) Sposób modyfikacji naturalnej kawy ziarnistej
(B1) (11) 233969
(41) 2017 12 04
(51) A23L 7/109 (2016.01)
(21) 417385 (22)
2016 06 01
(72) BABIŃSKI BOGDAN, Bielsko-Biała (PL)
(73) ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czaniec (PL)
(54) Makaron bezglutenowy o podwyższonej wartości żywieniowej
i zdrowotnej
(B1) (11) 233919
(41) 2017 09 25
(51) A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(21) 416574 (22)
2016 03 21
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL); MIGDAŁ WŁADYSŁAW,
Łapczyca (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kiełbasy homogenizowanej i kiełbasa
homogenizowana
(B1) (11) 233971
(41) 2018 01 15
(51) A23L 17/30 (2016.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
(21) 417895 (22)
2016 07 11
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(72) BALEJKO JERZY, Mierzyn (PL); WAWRZYNIAK WAWRZYNIEC,
Szczecin (PL); CZERNIEJEWSKA-SURMA BARBARA, Szczecin (PL);
BALEJKO EDYTA, Mierzyn (PL); SURMA ORINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania wędzonych gonad ryb
(B1) (11) 234007
(41) 2018 04 09
(51) A24C 5/356 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
G01G 15/00 (2006.01)
(21) 418902 (22)
2016 09 28
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja wypełnionych kaset na artykuły prętopodobne, urządzenie do opróżniania i sposób opróżniania kasety czterościennej i/lub
pięciościennej wypełnionej artykułami prętopodobnymi przemysłu
tytoniowego
(B1) (11) 234008
(41) 2018 04 09
(51) A24C 5/356 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
(21) 418903 (22)
2016 09 28
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja wypełnionych kaset na artykuły prętopodobne i urządzenie do opróżniania kasety czterościennej lub kasety pięciościennej wypełnionej artykułami prętopodobnymi przemysłu
tytoniowego
(B1) (11) 233965
(41) 2016 09 12
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24C 5/02 (2006.01)
(21) 411447 (22)
2015 03 04
(72) SIKORA LESZEK, Radom (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ,
Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół czyszczący
(B1) (11) 233913
(41) 2018 03 12
(51) A45D 20/52 (2006.01)
A45D 24/00 (2006.01)
A46B 3/20 (2006.01)
(21) 418590 (22)
2016 09 07
(72) GÓRA KAJETAN, Strzegom (PL)
(73) GÓRA KAJETAN, Strzegom (PL)
(54) Szczotka płaska do włosów
(B1) (11) 233855
(41) 2019 01 14
(51) A47B 91/02 (2006.01)
(21) 422176 (22)
2017 07 12
(72) GRYGORUK ROMAN, Dubicze Osoczne (PL); BAJKOWSKI
MARCIN, Warszawa (PL)
(73) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(54) Samonastawna szybkomontażowa nóżka meblowa
(B1) (11) 233960
(41) 2018 07 30
(51) A47C 13/00 (2006.01)
B25G 3/36 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
(21) 420244 (22)
2017 01 18
(72) GŁOWACKI KAJETAN, Warszawa (PL); SUPRYNOWICZ KAROL,
Dąbrowa Białostocka (PL)
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(73) GŁOWACKI KAJETAN, Warszawa (PL); SUPRYNOWICZ KAROL,
Dąbrowa Białostocka (PL)
(54) Elementy mebli wyposażone w połączenie klinowe specjalnej
konstrukcji

(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); SIKORA MAGDALENA,
Łódź (PL); RADZIMIERSKA MARTA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny balsam pielęgnacyjny

(B1) (11) 233972
(41) 2018 04 09
(51) A47F 5/11 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
(21) 419010 (22)
2016 10 05
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); ZIELIŃSKI DOMINIK,
Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny

(B1) (11) 233916
(41) 2017 02 13
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 413379 (22)
2015 07 31
(72) CAL KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); DUDZIŃSKA ANNA,
Juszkowo (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL, Koteże (PL); GRUŻEWSKA
KATARZYNA, Gdańsk (PL)
(73) CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK,
Gdańsk (PL); OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Kompozycja, zastosowanie kompozycji oraz sposób wytwarzania kompozycji

(B1) (11) 233864
(41) 2019 01 02
(51) A47J 37/04 (2006.01)
(21) 421960 (22)
2017 06 20
(72) WĄDOŁOWSKI DARIUSZ, Pisz (PL)
(73) WĄDOŁOWSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GASTRONET, Pisz (PL)
(54) Rolkowy podgrzewacz gastronomiczny
(B1) (11) 233920
(41) 2018 05 07
(51) A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/16 (2006.01)
(21) 419326 (22)
2016 10 31
(72) SZUTKOWSKI JANUSZ, Järfälla (SE)
(73) Shutek Förvaltning AB, Järfälla (SE)
(54) Zespół przemieszczalnej wanny kąpielowej
(B1) (11) 233904
(41) 2019 01 28
(51) A61B 5/0245 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(21) 422275 (22)
2017 07 19
(72) STRZELECKI ARKADIUSZ, Płock (PL)
(73) STRZELECKI ARKADIUSZ, Płock (PL)
(54) Urządzenie alarmowe
(B1) (11) 233967
(41) 2017 09 25
(51) A61F 13/00 (2006.01)
A61L 15/00 (2006.01)
(21) 416626 (22)
2016 03 24
(72) KRUSZYŃSKA AGNIESZKA, Dzikowo Iławeckie (PL);
KOZŁOWSKI ARTUR MACIEJ, Kętrzyn (PL)
(73) NATURLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kętrzyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału opatrunkowego z zastosowaniem włókien lnianych oraz materiał opatrunkowy z zastosowaniem
włókien lnianych
(B1) (11) 233923
(41) 2018 09 10
(51) A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 420785 (22)
2017 03 09
(72) KÜHNL-KINEL JACEK, Konstancin-Jeziorna (PL)
(73) WHEELSTAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie jezdne do przemieszczania wózka inwalidzkiego
po schodach i wózek inwalidzki wyposażony w takie urządzenie
jezdne
(B1) (11) 233974
(41) 2019 03 25
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 422822 (22)
2017 09 12

(B1) (11) 233906
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417604 (22)
2016 06 16
(72) MAŁYSA ANNA, Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ,
Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA, Radom (PL); KLIMASZEWSKA
EMILIA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233907
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417605 (22)
2016 06 16
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL); ZIĘBA
MAŁGORZATA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233908
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417608 (22)
2016 06 16
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA,
Radom (PL); MAŁYSA ANNA, Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233909
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
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A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417609 (22)
2016 06 16
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA,
Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233910
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417610 (22)
2016 06 16
(72) ZIĘBA MAŁGORZATA, Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ,
Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233911
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417611 (22)
2016 06 16
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA,
Radom (PL); MAŁYSA ANNA, Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233912
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 417615 (22)
2016 06 17
(72) KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL); MAŁYSA ANNA,
Radom (PL); ZIĘBA MAŁGORZATA, Radom (PL); WASILEWSKI
TOMASZ, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Maseczka kosmetyczna
(B1) (11) 233926
(41) 2019 05 20
(51) A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/26 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 423409 (22)
2017 11 09
(72) GRUŻEWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL,
Koteże (PL); DUCKI KAMIL, Sulbiny (PL)
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(73) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Kompozycja, sposób wytwarzania kompozycji, zastosowanie
kompozycji oraz produkt kosmetyczny zawierający kompozycję
(B1) (11) 233951
(41) 2018 12 17
(51) A61K 8/30 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 421801 (22)
2017 06 06
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); MOZELEWSKA
KAROLINA, Lubiesz (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększania adhezji fotoreaktywnego lakieru do paznokci
(B1) (11) 233863
(41) 2018 10 08
(51) A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61Q 1/14 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
(21) 421226 (22)
2017 04 07
(72) SIEMIŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL); KONSTANTY
MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna oraz preparat kosmetyczny do stosowania zewnętrznego
(B1) (11) 233946
(41) 2018 01 29
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 417974 (22)
2016 07 15
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); BEDNARCZYK PAULINA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja utwardzalnego w świetle widzialnym bezrozpuszczalnikowego lakieru
(B1) (11) 233947
(41) 2018 01 29
(51) A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
(21) 417975 (22)
2016 07 15
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); BEDNARCZYK PAULINA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłoki z lakieru do paznokci na bazie
uretanoakrylanów
(B1) (11) 233871
(41) 2016 12 19
(51) A61K 8/43 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 412597 (22)
2015 06 05
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(72) LIPKOWSKI ANDRZEJ W., Warszawa (PL); RÓŻYCKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MISICKA-KĘSIK ALEKSANDRA, Piastów (PL)
(73) INSTYTUT HOMEOSTAZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Pochodna kazomorfiny, jej zastosowania oraz zawierająca
ją kompozycja kosmetyczna lub farmaceutyczna
(B1) (11) 233917
(41) 2017 08 16
(51) A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61Q 1/10 (2006.01)
(21) 415997 (22)
2016 02 01
(72) GRUŻEWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL,
Koteże (PL)
(73) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna i sposób wytwarzania kompozycji
kosmetycznej
(B1) (11) 233860
(41) 2013 10 14
(51) A61K 9/14 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 398673 (22)
2012 03 30
(72) KRAUZE-BARANOWSKA MIROSŁAWA, Gdynia (PL);
RADWAŃSKA ALEKSANDRA, Gdynia (PL); NASAL ANTONI,
Gdynia (PL); HAŁASA RAFAŁ, Gdańsk (PL); MAJDAN-SKÓRA
MAGDALENA, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Ekstrakt, sposób otrzymywania ekstraktu, kompozycja i zastosowanie
(B1) (11) 233882
(41) 2015 06 22
(51) A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
C07D 333/38 (2006.01)
C07D 337/06 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 406596 (22)
2013 12 19
(72) SIWEK AGATA, Łęczna (PL); STRZELCZYK ALEKSANDRA,
Łódź (PL); STĄCZEK PAWEŁ, Swędów (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie pochodnych 1-podstawionego 4-benzoilotiosemikarbazydu
(B1) (11) 233970
(41) 2018 01 03
(51) A61K 36/537 (2006.01)
A61P 17/08 (2006.01)
(21) 417752 (22)
2016 06 28
(72) SIKORA MAGDALENA, Łódź (PL); KRAJEWSKA AGNIESZKA,
Radom (PL); KULA JÓZEF, Łodź (PL); WAJS-BONIKOWSKA ANNA,
Pabianice (PL); BONIKOWSKI RADOSŁAW, Łódź (PL); STOBIECKA
AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Naturalny krem pielęgnacyjny do skóry tłustej, łojotokowej
(B1) (11) 233973
(41) 2017 04 24
(51) B01D 35/01 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
F02M 37/22 (2006.01)
(21) 419100 (22)
2016 10 13
(30) 14/885,022
2015 10 16
US
(72) STAMEY WILLIE LUTHER JR., Kings Mountain (US); ROLL MARK
A., Bessemer City (US); RHYNE GREGORY K., Stanely (US)
(73) MANN + HUMMEL Filtration Technology US LLC, Gastonia (US)
(54) Sposób wytwarzania elementu filtrującego, element filtrujący
i zespół filtra zawierający element filtrujący

Nr 12/2019

(B1) (11) 233880
(41) 2014 01 07
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
(21) 403266 (22)
2013 03 22
(72) TOMASZEWSKA-CIOSK EWA, Wrocław (PL); ZDYBEL EWA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Adsorbent o cząstkach stałych do usuwania metali ciężkich
(B1) (11) 233881
(41) 2014 01 07
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
(21) 403267 (22)
2013 03 22
(72) TOMASZEWSKA-CIOSK EWA, Wrocław (PL); DROŻDŻ
WIOLETTA, Świdnica (PL); BORUCZKOWSKA HANNA, Kamień (PL);
BORUCZKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu o cząstkach stałych
(B1) (11) 233968
(41) 2017 11 20
(51) B01J 23/94 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 23/78 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
(21) 417163 (22)
2016 05 12
(72) LENDZION-BIELUŃ ZOFIA, Kościno (PL); ARABCZYK
WALERIAN, Szczecin (PL); PELKA RAFAŁ, Bytom (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania prekursora katalizatora żelazowego
do syntezy amoniaku
(B1) (11) 233914
(41) 2016 11 21
(51) B02C 18/16 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
(21) 412359 (22)
2015 05 15
(72) JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski (PL)
(73) JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski (PL)
(54) Sposób wykonania noży do sieczkarni, zwłaszcza stalnic
(B1) (11) 233996
(41) 2019 08 12
(51) B04C 5/08 (2006.01)
(21) 424385 (22)
2018 02 08
(72) MYKHAILENKO MYKHAIL, Chrzanów (PL); KUS GRZEGORZ,
Bykowce (PL); KUMALA JANUSZ, Pogorzyce (PL); LIKUS JAN,
Ostrężnica (PL)
(73) MAXUS TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(54) Cyklonowy separator pneumatyczny
(B1) (11) 233985
(41) 2019 07 29
(51) B06B 1/06 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
(21) 424368 (22)
2018 01 24
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI MARCIN,
Warszawa (PL); KLUK PIOTR, Otwock (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru temperatury przetwornika ultradźwiękowego
(B1) (11) 233883
(41) 2015 12 21
(51) B07B 1/10 (2006.01)
(21) 409855 (22)
2014 10 20
(72) DANIEL JANUSZ, Chojnów (PL)
(73) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(54) Filtr siatkowy odprowadzający cząstki po procesie suszenia
ziarna

Nr 12/2019
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(B1) (11) 233962
(41) 2015 01 05
(51) B07B 1/42 (2006.01)
(21) 404453 (22)
2013 06 26
(72) KALINIEWICZ ZDZISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Krzywka do napędu kosza sitowego
(B1) (11) 233940
(41) 2019 08 12
(51) B21C 23/21 (2006.01)
B30B 11/22 (2006.01)
(21) 424430 (22)
2018 01 31
(72) LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); BOROWSKI JACEK,
Sady (PL); DARUL TADEUSZ, Piła (PL); JURCZAK HENRYK, Piła (PL)
(73) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Zespół do wyciskania rur cienkościennych owalnych korzystnie
ze stopu aluminium 6082
(B1) (11) 233869
(41) 2019 07 29
(51) B21D 1/02 (2006.01)
B21D 3/00 (2006.01)
B21D 37/00 (2006.01)
(21) 424378 (22)
2018 01 26
(72) ŚWIERCZYŃSKI SEBASTIAN, Ruda Śląska (PL); KUZIAK ROMAN,
Gliwice (PL)
(73) EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Sposób prostowania naciągowego blachy
(B1) (11) 233983
(41) 2019 06 17
(51) B21D 5/12 (2006.01)
B21D 51/28 (2006.01)
(21) 423756 (22)
2017 12 06
(72) KAPUSTA ŁUKASZ, Wola Owadowska (PL)
(73) KAPUSTA ŁUKASZ LANDOIA, Wola Owadowska (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania elementów kształtownikowych
w rodzaju zamkniętych, podłużnych profili metalowych
(B1) (11) 233929
(41) 2019 06 03
(51) B21H 3/06 (2006.01)
B23G 7/00 (2006.01)
(21) 423676 (22)
2017 12 01
(72) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(73) ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki (PL)
(54) Sposób wykonywania gwintu Rd 50x7 na odkuwce cięgła-śruby
dwustronnej sprzęgu śrubowego, do szynowego taboru kolejowego
(B1) (11) 234006
(41) 2019 08 12
(51) B21J 13/02 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21K 1/04 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
(21) 428548 (22)
2019 01 10
(30) JP2018-012653 2018 01 29
JP
(72) SHIMAMOTO NABORU, Toyota (JP)
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota (JP)
(54) Urządzenie kuźnicze i sposób kucia
(B1) (11) 233870
(41) 2015 08 31
(51) B22C 1/20 (2006.01)
B22C 1/18 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
(21) 409935 (22)
2014 10 30
(72) GRABOWSKA BEATA, Kraków (PL); KACZMARSKA KAROLINA,
Siedliszowice (PL); DROŻYŃSKI DARIUSZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Masa formierska oraz sposób utwardzania masy formierskiej

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)
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(11) 233933
(41) 2019 04 08
B23B 29/02 (2006.01)
423999 (22)
2017 12 21
NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
Oprawka narzędziowa

(B1) (11) 233921
(41) 2018 07 30
(51) B23K 26/00 (2014.01)
(21) 420242 (22)
2017 01 18
(72) GROMACKI GRZEGORZ, Poznań (PL); BRYŁKOWSKI DAMIAN,
Swarzędz (PL)
(73) SMG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób znakowania materiałów poprzez grawerowanie wiązką
laserową oraz zestaw urządzeń do znakowania materiałów poprzez
grawerowanie wiązką laserową
(B1) (11) 234003
(41) 2019 08 12
(51) B23K 26/24 (2014.01)
(21) 424459 (22)
2018 02 01
(72) BARCZYK MICHAŁ, Olkusz (PL); KRAWCZYK SONIA, Olkusz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH FIRMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób spawania laserowego spoin czołowych i pachwinowych
wymienników ciepła
(B1) (11) 233987
(41) 2019 08 26
(51) B23P 6/00 (2006.01)
(21) 424624 (22)
2018 02 20
(72) GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KASZUBA MARCIN,
Pstrzejowice (PL); WIDOMSKI PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób poprawy trwałości narzędzia kuźniczego poprzez modyfikację jego warstwy wierzchniej
(B1) (11) 233978
(41) 2019 05 06
(51) B24D 3/00 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
(21) 423359 (22)
2017 11 03
(72) NIŻANKOWSKI CZESŁAW, Wielka Wieś (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Pellet ścierny
(B1) (11) 233876
(41) 2019 06 03
(51) B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
(21) 423584 (22)
2017 11 25
(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Janki (PL)
(73) COMENSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania rękojeści narzędzia budowlanego
(B1) (11) 234001
(41) 2018 07 16
(51) B29C 64/118 (2017.01)
(21) 420194 (22)
2017 01 13
(72) PRZYBYLSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); SYLWESTRZAK
KRYSTYNA, Warszawa (PL); SARNA WITOLD, Warszawa (PL);
PAŁYSKA KRZYSZTOF, Józefów (PL); LAUDAŃSKA-MAJ ANNA,
Józefów (PL); KOZAKIEWICZ JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa (PL); PAŁYSKA KRZYSZTOF BELL P.P.H.U., Józefów (PL)
(54) Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą
drukarki 3D
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(B1) (11) 233874
(41) 2019 02 11
(51) B31D 1/04 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
D21H 17/25 (2006.01)
D21H 23/44 (2006.01)
(21) 422396 (22)
2017 07 31
(72) WÓDKOWSKA MARTA, Włoszczowa (PL)
(73) WÓDKOWSKA MARTA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MARTA, Włoszczowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania chusteczek impregnowanych ekstraktem
z korzenia jeżówki purpurowej
(B1) (11) 233993
(41) 2019 04 23
(51) B32B 29/08 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
(21) 423127 (22)
2017 10 10
(72) ŚWIERSZKO KAMIL, Zielona Góra (PL); PERLIKIEWICZ PIOTR,
Zielona Góra (PL); LIBNER JUSTYNA, Zielona Góra (PL)
(73) ROYALPACK, TATAR SPÓŁKA JAWNA, Słone (PL)
(54) Produkt z tektury falistej z warstwą odlepną
(B1) (11) 233847
(41) 2017 01 02
(51) B60D 1/06 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
(21) 412841 (22)
2015 06 25
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Łącznik holowniczy z zaczepem
(B1) (11) 234016
(41) 2017 01 02
(51) B60F 3/00 (2006.01)
B62D 27/06 (2006.01)
A01B 51/02 (2006.01)
(21) 412908 (22)
2015 06 29
(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); DUBOWSKI ADAM,
Poznań (PL); RAKOWICZ ALEKSANDER, Poznań (PL); WEYMANN
SYLWESTER, Poznań (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) System mocowania zbiornika wypornościowego do pojazdu
ziemno-wodnego
(B1) (11) 233873
(41) 2017 10 23
(51) B60H 1/32 (2006.01)
(21) 420323 (22)
2017 01 21
(72) JÓZEFOWICZ ADAM, Wrocław (PL)
(73) CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Mobilna przyczepa, przystosowana do usług leczniczych
(B1) (11) 220023
(41) 2013 01 07
(51) B61F 3/04 (2006.01)
B61F 5/00 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
(21) 395421 (22)
2011 06 24
(72) SUWALSKI RYSZARD MARIA, Poznań (PL); JAŻDŻEWSKI
DAWID, Bydgoszcz (PL); GACKOWSKI PIOTR, Rynarzewo (PL)
(73) PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Wózek obrotowy do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów niskopodłogowych
(B1) (11) 226725
(41) 2015 08 17
(51) B61F 5/52 (2006.01)
(21) 407134 (22)
2014 02 11

Nr 12/2019

(72) KASPROWICZ MARIUSZ, Śmiłowo (PL)
(73) PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Rama wózka do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwaju
(B1) (11) 233959
(41) 2015 06 22
(51) B65D 43/02 (2006.01)
B65D 51/02 (2006.01)
(21) 408924 (22)
2014 07 21
(72) BARDZIŃSKA HALINA, Oborniki Śląskie (PL)
(73) BARDZIŃSKA HALINA, Oborniki Śląskie (PL)
(54) Zestaw dwóch nasadek ochronnych na puszki
(B1) (11) 233856
(41) 2018 11 05
(51) B65D 47/06 (2006.01)
(21) 421449 (22)
2017 04 27
(72) OHLA ALEKSANDER, Bydgoszcz (PL); KRÓLICKI JAROSŁAW,
Sokole Kuźnica (PL)
(73) AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika z wysuwnym lejkiem
(B1) (11) 233859
(41) 2018 01 15
(51) B65G 45/12 (2006.01)
B65G 45/16 (2006.01)
(21) 422529 (22)
2017 08 11
(72) SŁUPIK ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL); BORYS ADAM, Gliwice (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Segment czyszczący zespołu czyszczącego taśmy przenośnika
taśmowego
(B1) (11) 233997
(41) 2019 08 12
(51) B65G 53/34 (2006.01)
(21) 424409 (22)
2018 01 29
(72) MYKHAILENKO MYKHAIL, Chrzanów (PL); KUS GRZEGORZ,
Bykowce (PL); KUMALA JANUSZ, Pogorzyce (PL); LIKUS JAN,
Ostrężnica (PL)
(73) MAXUS TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(54) Podajnik eżektorowy dezintegracyjny
(B1) (11) 233941
(41) 2019 08 12
(51) B65H 33/04 (2006.01)
B65B 61/20 (2006.01)
G06M 7/06 (2006.01)
(21) 424558 (22)
2018 02 09
(72) SKÓRA JAN, Kraków (PL)
(73) SKÓRA JAN ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
I UŻYTKOWEJ MODUS, Kraków (PL)
(54) Głowica separatora arkuszy
(B1) (11) 233858
(41) 2019 06 03
(51) B66C 11/08 (2006.01)
B66C 17/04 (2006.01)
B66C 25/00 (2006.01)
(21) 423552 (22)
2017 11 24
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL); ROTTER JÓZEF, Wrocław (PL);
MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL); CYBULSKI PIOTR, Brzezina (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Autonomiczny transporter wielofunkcyjny
(B1) (11) 233884
(41) 2017 02 13
(51) B82B 3/00 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
(21) 413503 (22)
2015 08 11

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) CICHOS JAKUB, Oława (PL); KARBOWIAK MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania rozpraszalnych w wodzie kropek kwantowych
(B1) (11) 233966
(41) 2017 03 13
(51) C01B 13/00 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(21) 413902 (22)
2015 09 10
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ ANITA, Kraków (PL); STAROŃ
PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanokompozytu nanocząstek srebra
(B1) (11) 233944
(41) 2019 07 29
(51) C01B 32/318 (2017.01)
C01B 32/324 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
(21) 428296 (22)
2018 12 20
(72) BULAK PIOTR, Tarnawka Pierwsza (PL); BIEGANOWSKI
ANDRZEJ, Abramowice Prywatne (PL); WAŚKO ADAM,
Lublin (PL); NOWAK KATARZYNA, Piotrków-Kolonia (PL); PROC
KINGA, Dąbrówka (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania biowęgla o wysokiej zawartości azotu
oraz biowęgiel otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 233875
(41) 2019 04 08
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 423068 (22)
2017 10 04
(72) MAZURKIEWICZ OLGIERD, Wrocław (PL)
(73) MIKROFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Granulowany nawóz wapniowy oraz sposób otrzymywania
granulowanego nawozu wapniowego
(B1) (11) 233954
(41) 2019 06 17
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 423815 (22)
2017 12 11
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); RETAJCZYK
MONIKA, Ostrowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji limonenu
(B1) (11) 233955
(41) 2019 06 17
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 423906 (22)
2017 12 15
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora tytanowo-silikatowego
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(B1) (11) 233953
(41) 2019 04 08
(51) C07C 5/333 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
(21) 423029 (22)
2017 10 03
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MORAWSKI
ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania alfa-myrcenu i alfa-pinenu
(B1) (11) 233977
(41) 2019 07 15
(51) C07C 43/235 (2006.01)
C07C 13/48 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424245 (22)
2018 01 10
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); POTERAŁA MARCIN,
Warszawa (PL); TOBIASZ PIOTR, Józefów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania 7-metoksy-1,2,3-tris(4-metoksyfenylo)1,2,3,4-tetrahydronaftalenu
(B1) (11) 233939
(41) 2019 07 29
(51) C07C 49/403 (2006.01)
C07C 35/08 (2006.01)
C07C 49/395 (2006.01)
C07C 35/06 (2006.01)
C07C 49/413 (2006.01)
C07C 35/20 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
(21) 424329 (22)
2018 01 22
(72) ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); LISICKI DAWID, Rybnik (PL);
ZAWADIAK JAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób utleniania cykloalkanów
(B1) (11) 233938
(41) 2019 07 15
(51) C07C 59/64 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 59/72 (2006.01)
C07D 277/42 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(21) 424227 (22)
2018 01 08
(72) MACH MATEUSZ, Warszawa (PL); DZIDA RADOSŁAW,
Czechowice Dziedzice (PL); SMUGA DAMIAN,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL); STELMACH FILIP, Łomianki (PL);
MATŁOKA MIKOŁAJ, Leszno (PL); BAZYDŁO KATARZYNA, Pisz (PL);
DUBIEL KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WIECZOREK MACIEJ,
Łomianki (PL); PIECZYKOLAN JERZY, Warszawa (PL)
(73) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(54) Pochodne kwasu 3-fenylo-4-heksynowego jako agoniści GPR40
(B1) (11) 233975
(41) 2019 04 23
(51) C07C 67/29 (2006.01)
C07C 69/54 (2006.01)
(21) 423226 (22)
2017 10 20
(72) POTERAŁA MARCIN, Warszawa (PL); WIECIŃSKA PAULINA,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); PIETRZAK
EMILIA, Bedlno (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny nienasyconych monoestrów
digliceryny
(B1) (11) 233872
(41) 2017 07 03
(51) C07D 213/30 (2006.01)
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A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 415357 (22)
2015 12 23
(72) PRUKAŁA WIESŁAW, Poznań (PL); SŁABIAK ALEKSANDRA,
Leszno (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Nowe N-podstawione halogenki (E)-4’-hydroksy-3’-metoksy-4-azastilbenyliowe oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 233957
(41) 2015 12 07
(51) C08G 12/38 (2006.01)
(21) 409754 (22)
2013 03 27
(30) 12162145.2
2012 03 29
EP
(86) 2013 03 27
PCT/EP13/56563
(87) 2013 10 03
WO13/144226
(72) FINKENAUER MICHAEL, Worms (DE); ROSCHMANN KONRAD,
Ladenburg (DE); LUNKWITZ RALPH, Neustadt (DE); WEINKÖTZ
STEPHAN, Neustadt (DE)
(73) BASF SE, Ludwigshafen (DE)
(54) Sposób wytwarzania żywic melaminowo-mocznikowo-formaldehydowych
(B1) (11) 233948
(41) 2018 07 02
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 1/26 (2006.01)
C08L 3/08 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
(21) 419929 (22)
2016 12 22
(72) WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL); ZDANOWICZ
MAGDALENA, Strzelce Krajeńskie (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnych folii rozpuszczalnych w wodzie oraz biodegradowalna folia rozpuszczalna w wodzie
(B1) (11) 233999
(41) 2018 12 03
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/06 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 421658 (22)
2017 05 22
(72) RASZKOWSKA-KACZOR ANETA, Toruń (PL); STASIEK ANDRZEJ,
Toruń (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnej folii porowanej oraz
jej zastosowanie
(B1) (11) 233952
(41) 2019 02 11
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08F 220/28 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/20 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
(21) 422496 (22)
2017 08 09
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej
(B1) (11) 233961
(41) 2018 01 29
(51) C08J 11/06 (2006.01)
B29C 48/76 (2019.01)

Nr 12/2019

B09B 3/00 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
(21) 418075 (22)
2016 07 24
(72) KOWALIK BOGDAN, Mazańcowice (PL)
(73) MAKDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mazańcowice (PL)
(54) Linia wytwarzania taśmy do pakowania z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 233949
(41) 2018 09 10
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 29/14 (2006.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
(21) 420690 (22)
2017 03 01
(72) TARTAKOWSKI ZENON, Szczecin (PL); MYDŁOWSKA
KATARZYNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozyt polimerowy o obniżonej zdolności do elektryzacji
i sposób wytwarzania kompozytu polimerowego o obniżonej zdolności do elektryzacji
(B1) (11) 233998
(41) 2017 01 02
(51) C08L 101/12 (2006.01)
C08K 3/18 (2006.01)
(21) 412907 (22)
2015 06 29
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL); SKALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Wieloelastomerowy kompozyt magnetoreologiczny
(B1) (11) 233841
(41) 2013 12 23
(51) C10B 53/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 399585 (22)
2012 06 20
(72) KARCZ HENRYK, Głowno (PL); BUTMANKIEWICZ TOMASZ,
Opole (PL)
(73) KARCZ HENRYK, Głowno (PL)
(54) Sposób przygotowania i spalania biomasy, odpadów biodegradowalnych lub nie biodegradowalnych oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu
(B1) (11) 233924
(41) 2018 09 24
(51) C11C 3/00 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
(21) 420800 (22)
2017 03 10
(72) BANCERZ RENATA, Dąbrowica (PL); OSIŃSKA-JAROSZUK
MONIKA, Lublin (PL); JASZEK MAGDALENA, Piotrawin (PL); WIATER
ADRIAN, Lublin (PL); ROGALSKI JERZY, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie polisacharydów pochodzenia grzybowego wraz
z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji
wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich
estrów
(B1) (11) 233897
(41) 2017 08 28
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/744 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
(21) 416201 (22)
2016 02 19
(72) SIP ANNA, Poznań (PL); GRAJEK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL);
GRAJEK KATARZYNA, Poznań (PL); FOKSOWICZ-FLACZYK JOANNA,
Chyby (PL)

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń
i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania
(B1) (11) 233898
(41) 2017 08 28
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/245 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A23K 10/18 (2016.01)
(21) 416204 (22)
2016 02 19
(72) SIP ANNA, Poznań (PL); GRAJEK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL);
GRAJEK KATARZYNA, Poznań (PL); FOKSOWICZ-FLACZYK JOANNA,
Chyby (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania
Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza
u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania
(B1) (11) 233899
(41) 2017 08 28
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/744 (2015.01)
A23K 10/18 (2016.01)
(21) 416205 (22)
2016 02 19
(72) SIP ANNA, Poznań (PL); GRAJEK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL);
GRAJEK KATARZYNA, Poznań (PL); FOKSOWICZ-FLACZYK JOANNA,
Chyby (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza
u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania
(B1) (11) 233979
(41) 2019 05 20
(51) C12P 7/62 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 423446 (22)
2017 11 14
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SZELWICKA ANNA,
Zabrze (PL); MARKITON MAGDALENA, Katowice (PL); BONCEL
SŁAWOMIR, Knurów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów kwasów dikarboksylowych
(B1) (11) 233885
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415493 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Merlinius brevidens,
szkodnika zbóż i traw, metodą Real Time PCR
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(B1) (11) 233886
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415494 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Geocenamus longus,
szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233887
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415495 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); CHAŁAŃSKA
ANETA, Skierniewice (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Aphelenchoides sacchari, szkodnika grzybów, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233888
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415496 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KORNOBIS
FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Paralongidorus maximus szkodzącego drzewom i krzewom owocowym, metodą Real
Time PCR
(B1) (11) 233889
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415497 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); CHAŁAŃSKA
ANETA, Skierniewice (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Paraphelenchus myceliophthorus, szkodnika grzybów, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233890
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415504 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RYBARCZYK-MYDŁOWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Rotylenchus buxophilus, szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233891
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415505 (22)
2015 12 23
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(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Mesocriconema curvatum, szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR

(30) 102015110772.4 2015 07 03
DE
(86) 2016 06 23
PCT/EP16/64589
(87) 2017 01 12
WO17/005501
(72) SÜKRÜ SOLMAZ, Friedrichsdorf (DE); GÜNTNER JOCHEN,
Kahl (DE); HAMMERSCHMIDT JÖRG, Erlensee (DE); CHARITOS
ALEXANDROS, Frankfurt am Main (DE); HEIN JEAN CLAUDE,
Niddatal (DE)
(73) OUTOTEC (FINLAND) OY, Espoo (FI)
(54) Sposób i urządzenie do prażenia suchych cząstek rudy w złożu
fluidalnym

(B1) (11) 233892
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415510 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KORNOBIS
FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Longidorus eonymus
szkodzącego drzewom i krzewom owocowym, metodą Real Time PCR

(B1) (11) 233902
(41) 2018 02 12
(51) C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
(21) 418149 (22)
2016 07 29
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Staliwo stopowe do wykonywania odlewów oraz sposób wytwarzania odlewów ze staliwa stopowego

(B1) (11) 233893
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415511 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DOBOSZ RENATA,
Poznań (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Heterodera goettingiana, ważnego szkodnika roślin uprawnych, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233894
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 415512 (22)
2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Merlinius microdorus,
szkodnika zbóż i traw, metodą Real Time PCR
(B1) (11) 233963
(41) 2015 12 07
(51) C12Q 1/6886 (2018.01)
(21) 408373 (22)
2014 05 29
(72) OSTROWSKI JERZY ZYGMUNT, Warszawa (PL); GAJ PAWEŁ
ROMAN, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO,
Warszawa (PL); CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa (PL)
(54) Startery, zestaw starterów, sondy molekularne, zestaw sond
molekularnych, zestaw starterów i sond oraz zastosowanie starterów i sond w technice dyskryminacji alleli do wykrywania mutacji
w genie BRCA1 i diagnozowania raka piersi
(B1) (11) 233905
(41) 2018 06 04
(51) C22B 1/10 (2006.01)
F27B 15/08 (2006.01)
(21) 424587 (22)
2016 06 23

(B1) (11) 234011
(41) 2014 01 20
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/24 (2006.01)
(21) 399893 (22)
2012 07 11
(72) DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski (PL); DORA JERZY,
Wrocław (PL); HALAREWICZ JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) DOMANOWSKI PIOTR BIURO KONSTRUKCYJNOWDROŻENIOWE, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do nanoszenia plazmowego cienkich
warstw mono-i polimerowych
(B1) (11) 234012
(41) 2017 04 24
(51) C23C 14/34 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/363 (2006.01)
(21) 414336 (22)
2015 10 12
(72) MASŁYK MONIKA, Wola Jasienicka (PL); BORYSIEWICZ
MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania porowatej warstwy na bazie cynku
(B1) (11) 234009
(41) 2018 09 24
(51) E02D 29/045 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
(21) 420827 (22)
2017 03 13
(72) KŁECZEK LESZEK, Katowice (PL); ŁAZARCZYK DARIUSZ,
Wolbrom (PL)
(73) LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Płyta prowadząca dla przesuwu tunelu
(B1) (11) 234010
(41) 2018 09 24
(51) E02D 29/045 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
(21) 420830 (22)
2017 03 13
(72) KŁECZEK LESZEK, Katowice (PL); ŁAZARCZYK DARIUSZ,
Wolbrom (PL)
(73) LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób wykonania drogi przelotowej pod budowlą, zwłaszcza
kolejową
(B1) (11) 233981
(41) 2018 07 16
(51) E03F 5/10 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
(21) 420116 (22)
2017 01 04
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); DZIOPAK JÓZEF,
Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i ogólnospławnych

(73) KELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kicin (PL)
(54) Mechanizm do blokowania szuflad

(B1) (11) 233861
(41) 2016 06 06
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/82 (2006.01)
E04B 2/56 (2006.01)
E04D 13/16 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
(21) 410326 (22)
2014 12 01
(72) ZAJDLER JERZY, Warszawa (PL)
(73) ZAJDLER JERZY, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonania konstrukcji wielkogabarytowych paneli
przegród zewnętrznych, ściennych i dachowych, ze szkieletu drewnianego dla domów o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło

(B1) (11) 234002
(41) 2019 07 01
(51) E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
(21) 424086 (22)
2017 12 27
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF,
Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF,
Fabianów (PL)
(54) Osłona montażowa ramy okiennej lub drzwiowej

(B1) (11) 233918
(41) 2017 08 16
(51) E04B 1/86 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
G10K 11/162 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
(21) 416080 (22)
2016 02 09
(72) WILK DARIUSZ, Kościan (PL)
(73) BEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Manieczki (PL)
(54) Przegroda akustyczna
(B1) (11) 233854
(41) 2018 07 02
(51) E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
(21) 419910 (22)
2016 12 20
(72) BRIGGS LARS, Odense (DK)
(73) BRIGGS LARS, Odense (DK)
(54) System do odprowadzania, retencji i rozsączania wody opadowej oraz wchodzące w skład systemu urządzenie odprowadzające
wodę i rynna rozprowadzająca
(B1) (11) 233935
(41) 2018 07 16
(51) E04D 13/08 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
(21) 424046 (22)
2017 12 22
(72) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków (PL)
(73) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(54) Maskownica rynny
(B1) (11) 233945
(41) 2019 04 23
(51) E05B 65/08 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
(21) 423184 (22)
2017 10 17
(72) KULCZYKOWSKI DAWID, Nysa (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zamek bramy roletowej
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 233928
(41) 2019 06 03
E05B 65/465 (2017.01)
423654 (22)
2017 11 30
KUKIEL KAMIL, Kicin (PL)
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(B1) (11) 233927
(41) 2019 06 03
(51) E06B 1/68 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
(21) 423569 (22)
2017 11 24
(72) RUDZIŃSKI ERNEST, Gniezno (PL); CICHAL PATRYK, Alno (SE)
(73) RUDZIŃSKI ERNEST, Gniezno (PL); CICHAL PATRYK, Alno (SE)
(54) Kotwa do montażu listew wykończeniowych
(B1) (11) 233915
(41) 2019 06 03
(51) E06B 7/10 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
(21) 423508 (22)
2017 11 20
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno z kasetą zewnętrzną nawiewnika
(B1) (11) 233849
(41) 2017 06 05
(51) E06B 9/26 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)
(21) 415026 (22)
2015 11 30
(72) KUNA DANIEL, Katowice (PL); WŁUDZIK RAFAŁ, Brzeście (PL);
KULEJ WOJCIECH, Mykanów (PL)
(73) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby (PL)
(54) Mechanizm składania i obrotu lameli w żaluzjach wielkoformatowych
(B1) (11) 233958
(41) 2013 11 12
(51) E21C 41/00 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21D 9/12 (2006.01)
B65G 15/10 (2006.01)
(21) 402403 (22)
2011 07 08
(30) 61/362,949
2010 07 09
US
61/435,121
2011 01 21
US
(86) 2011 07 08
PCT/US11/43416
(87) 2012 01 12
WO12/006562
(72) ZIMMERMAN JOSEPH J., Franklin (US)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54) System do wybierania materiału do kopalni podziemnej
(B1) (11) 233931
(41) 2019 06 17
(51) F04B 15/02 (2006.01)
G01F 3/36 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G05D 7/00 (2006.01)
(21) 423842 (22)
2017 12 11
(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL); RZEPKA MARCIN,
Krosno (PL); KĘDZIERSKI MIŁOSZ, Jedlicze (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Symulator przepływu cieczy wiertniczych
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(B1) (11) 233989
(41) 2019 07 29
(51) F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
(21) 427263 (22)
2018 10 01
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); CIEŚLICKI RAFAŁ, Chełm (PL);
BURY PAWEŁ, Goleszów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
(B1) (11) 234005
(41) 2019 03 25
(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04C 25/00 (2006.01)
(21) 426982 (22)
2018 09 12
(30) 102017000103805
2017 09 18
IT
(72) SINICO FRANCESCO, Montecchio Maggiore (IT); CAPPOCCHIN
MICHELE, Mestrino (IT); CAILOTTO PIETRO, Trissino (IT); CALORE
LUCA, Creazzo (IT)
(73) DAB PUMPS S.P.A., Mestrino (IT)
(54) Zespół pompujący z dostępnym dla użytkownika mokrym obszarem
(B1) (11) 234004
(41) 2019 03 25
(51) F04D 29/42 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
(21) 426927 (22)
2018 09 07
(30) 102017000103807
2017 09 18
IT
(72) SINICO FRANCESCO, Montecchio Maggiore (IT); CAPPOCCHIN
MICHELE, Mestrino (IT); TAZIOLI STEFANO, Rosignano Marittimo
(IT); CAILOTTO PIETRO, Trissino (IT)
(73) DAB PUMPS S.P.A., Mestrino (IT)
(54) Zespół pompy z szybkim montażem
(B1) (11) 233857
(41) 2019 03 25
(51) F16C 25/00 (2006.01)
F16C 25/06 (2006.01)
F16C 19/32 (2006.01)
(21) 422824 (22)
2017 09 12
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL); PAWŁOWSKI WITOLD,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wprowadzania napięcia wstępnego łożysk skośnych podpierających wał
(B1) (11) 233992
(41) 2019 08 12
(51) F16C 32/04 (2006.01)
H02K 7/09 (2006.01)
(21) 429451 (22)
2019 03 29
(72) WAJNERT DAWID, Kępa (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Promieniowe łożysko magnetyczne z magnesami trwałymi
(B1) (11) 233925
(41) 2019 05 06
(51) F16D 59/02 (2006.01)
(21) 423317 (22)
2017 10 31
(72) DROŻAK MARCIN, Ostrzeszów (PL); KEMPA MIECZYSŁAW,
Ostrzeszów (PL); KRYSIAK KAMIL, Biskupice Zabaryczne (PL)
(73) FAE EMA-ELFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów (PL)
(54) Elektromagnetyczny hamulec przeciwwybuchowy
(B1) (11) 233956
(41) 2015 08 31
(51) F16H 7/08 (2006.01)
F16F 13/00 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
(21) 407267 (22)
2014 02 20
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); JABŁOŃSKI PAWEŁ,
Kolonia-Drzewce (PL)

Nr 12/2019

(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Siłownik mechaniczny
(B1) (11) 233879
(41) 2019 07 15
(51) F16J 15/54 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
(21) 424216 (22)
2018 01 08
(72) RYBIŃSKI MATEUSZ, Zaklików (PL)
(73) RYBIŃSKI MATEUSZ, Zaklików (PL)
(54) Uszczelnienie mechaniczne samo smarne obrotowych wałów
(B1) (11) 233995
(41) 2019 08 12
(51) F16L 55/12 (2006.01)
F16L 55/124 (2006.01)
(21) 424403 (22)
2018 01 29
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); DURAJ MATEUSZ,
Wilkowice (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Zaślepka profilu rurowego, a zwłaszcza poręczy rurowej
(B1) (11) 233878
(41) 2019 07 15
(51) F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
(21) 424201 (22)
2018 01 04
(72) LITWINIUK JANUSZ, Lublin (PL)
(73) LITWINIUK JANUSZ, Lublin (PL)
(54) Konstrukcja modułowa izolacji termicznej, zwłaszcza rurociągów ciepłowniczych i chłodniczych
(B1) (11) 233896
(41) 2018 11 19
(51) F23D 3/08 (2006.01)
F23D 3/18 (2006.01)
F23D 3/16 (2006.01)
F23D 3/02 (2006.01)
F23D 3/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
(21) 424968 (22)
2018 03 20
(72) KISIEL JAKUB BARTŁOMIEJ, Ryki (PL)
(73) KISIEL LUCJA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA LUKS,
Ryki (PL)
(54) Knot świecy i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 233843
(41) 2014 04 28
(51) F23G 5/027 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 401288 (22)
2012 10 19
(72) KARCZ HENRYK, Głowno (PL); BUTMANKIEWICZ TOMASZ,
Opole (PL)
(73) KARCZ HENRYK, Głowno (PL)
(54) Sposób termicznej utylizacji zawilgoconych osadów ściekowych, pofermentacyjnych lub rolniczych oraz instalacja do spalania
zawilgoconych osadów ściekowych, pofermentacyjnych lub rolniczych
(B1) (11) 233844
(41) 2014 05 12
(51) F23G 5/027 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 401467 (22)
2012 11 05
(72) KARCZ HENRYK, Głowno (PL); BUTMANKIEWICZ TOMASZ,
Opole (PL); MOŻEJKO PIOTR, Bydgoszcz (PL)
(73) KARCZ HENRYK, Głowno (PL)
(54) Sposób termicznej utylizacji odpadów komunalnych, przemysłowych lub szpitalnych oraz instalacja służąca do realizacji tego
sposobu
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(B1) (11) 234018
(41) 2018 01 15
(51) F23G 7/00 (2006.01)
(21) 417833 (22)
2016 07 04
(72) KENDRA MAKSYMILIAN, Wrocław (PL)
(73) KENDRA MAKSYMILIAN, Wrocław (PL)
(54) Sposób utylizacji niebezpiecznych odpadów komunalnych,
zwłaszcza z tworzyw sztucznych oraz instalacja do utylizacji niebezpiecznych odpadów komunalnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych
(B1) (11) 233982
(41) 2018 04 23
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 11/00 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
(21) 419225 (22)
2016 10 22
(72) KORDYLAK MARIUSZ, Dębianki (PL)
(73) HENKOR J.M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki (PL)
(54) Sposób uszczelnienia komina, zwłaszcza panelu wyczystkowego i zespoły uszczelnienia do tego sposobu
(B1) (11) 233901
(41) 2018 01 03
(51) F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F22D 1/36 (2006.01)
(21) 417741 (22)
2016 06 27
(72) GAŁWA STANISŁAW RYSZARD, Wrocław (PL); JARA ADAM,
Wrocław (PL); KOS JÓZEF, Raszówka (PL); PUNIEWSKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Instalacja do odzysku ciepła ze spalin pogazowych z kotła parowego
(B1) (11) 233842
(41) 2014 02 17
(51) F23K 1/04 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
(21) 400232 (22)
2012 08 03
(72) KARCZ HENRYK, Głowno (PL); BUTMANKIEWICZ TOMASZ,
Opole (PL)
(73) KARCZ HENRYK, Głowno (PL)
(54) Sposób przygotowania zawilgoconego węgla brunatnego
do spalania w kotle energetycznym
(B1) (11) 234020
(41) 2018 11 19
(51) F24F 13/22 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
(21) 425511 (22)
2018 05 11
(72) URBAN ARTUR, Iwiny (PL); RADZIWON JAKUB, Wrocław (PL);
SMERECZYNSKA-COLLARD DOMINIKA JUSTYNA, Domaszczyn (PL)
(73) ISYS AUTOMATION LTD K.SMERECZYŃSKI I D.
SMERECZYŃSKA-COLLARD SPÓŁKA JAWNA, Domaszczyn (PL)
(54) Zespół neutralizatora kondensatu do centrali wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń działających w różnych warunkach klimatycznych
(B1) (11) 233845
(41) 2016 06 20
(51) G01B 7/16 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
(21) 410456 (22)
2014 12 08
(72) BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce (PL); SIEŃKO RAFAŁ, Kraków (PL);
RUDZIEJEWSKI-RUDZIEWICZ PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
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(73) BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce (PL); SIEŃKO RAFAŁ, Kraków (PL);
RUDZIEJEWSKI-RUDZIEWICZ PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(54) Sposób do automatycznego określania trwałości długotermionowej obciążonego zbrojenia geosyntetycznego in situ
(B1) (11) 233900
(41) 2017 11 20
(51) G01H 17/00 (2006.01)
G08B 25/10 (2006.01)
H04R 3/00 (2006.01)
(21) 417257 (22)
2016 05 19
(72) KORBIEL TOMASZ, Kraków (PL); BATKO WOJCIECH,
Rząska (PL); PAWLIK PAWEŁ, Barbarka (PL); STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ,
Piekoszów (PL); BLAUT JĘDRZEJ, Pszczyna (PL); BARAŃSKI ROBERT,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas i wskaźnik poziomu
ekspozycji na hałas
(B1) (11) 233942
(41) 2018 12 03
(51) G01M 3/28 (2006.01)
F17D 5/02 (2006.01)
F16L 55/179 (2006.01)
(21) 426255 (22)
2018 07 09
(72) DINDORF RYSZARD, Kielce (PL); WOŚ PIOTR, Podzamcze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru natężenia przecieku w rurociągach
przesyłowych gazu, zwłaszcza sprężonego powietrza
(B1) (11) 233964
(41) 2015 03 02
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
(21) 408915 (22)
2014 07 18
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do określenia właściwości powłok
(B1) (11) 234019
(41) 2017 03 27
(51) G01N 29/265 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
(21) 413979 (22)
2015 09 14
(72) WÓJCIK MAREK, Toruń (PL); LIPNICKI MAREK, Banino (PL);
OSTROWSKI BOGDAN, Gdańsk (PL)
(73) KOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Banino (PL)
(54) Zespół skanera z własnym napędem do badania ultradźwiękowego, zwłaszcza osiowych wrębów wału wirnika turbiny mocujących
łopatki ostatnich stopni niskoprężnych
(B1) (11) 233950
(41) 2018 10 08
(51) G01N 33/38 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
(21) 421212 (22)
2017 04 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania wytrzymałości muru na ściskanie in situ w sklepieniach ceglanych
(B1) (11) 234013
(41) 2019 06 03
(51) G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
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G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
(21) 423539 (22)
2017 11 22
(72) ŁASZCZ ADAM, Warszawa (PL); JANUS PAWEŁ, Brwinów (PL);
CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania sondy pomiarowej do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro-i nanoskali z ostrzem diamentowym
(B1) (11) 234014
(41) 2019 06 03
(51) G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
(21) 423540 (22)
2017 11 22
(72) ŁASZCZ ADAM, Warszawa (PL); JANUS PAWEŁ, Brwinów (PL);
CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania sondy pomiarowej umożliwiającej bezpośredni podgląd miejsca pomiaru metodami mikroskopii ze skanującą
sondą
(B1) (11) 234015
(41) 2019 06 03
(51) G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
(21) 423541 (22)
2017 11 22
(72) ŁASZCZ ADAM, Warszawa (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania heterogenicznej sondy pomiarowej
do precyzyjnych pomiarów powierzchni materiału w mikro-i nanoskali z pionowym ostrzem
(B1) (11) 233936
(41) 2019 07 01
(51) G01R 1/18 (2006.01)
(21) 424061 (22)
2017 12 27
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ,
Pruszków (PL); LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do eliminacji zakłóceń w kablach pomiarowych
(B1) (11) 233934
(41) 2019 07 01
(51) G01R 15/22 (2006.01)
G01R 19/252 (2006.01)
(21) 424028 (22)
2017 12 22
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); MICHALSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); CHUDORLIŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru napięcia zasilania
(B1) (11) 233943
(41) 2019 07 29
(51) G01R 19/25 (2006.01)
(21) 428163 (22)
2018 12 13

Nr 12/2019

(72) ZAWARCZYŃSKI ŁUKASZ, Pińczów (PL); ZAWADZKI ANDRZEJ,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ pomiarowy pełnego wektora napięcia zasilania stojana
silnika, zwłaszcza silnika trójfazowego
(B1) (11) 233862
(41) 2017 01 02
(51) G02B 21/06 (2006.01)
G02B 21/22 (2006.01)
G02B 21/16 (2006.01)
(21) 417035 (22)
2016 04 28
(72) WAWRZEŃCZYK JERZY, Tokarnia (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do doświetlenia badanej powierzchni przy użyciu
stereoskopowego mikroskopu pomiarowego, zwłaszcza próbek
zapraw i betonów
(B1) (11) 233937
(41) 2019 07 01
(51) G06F 3/044 (2006.01)
H03K 17/94 (2006.01)
(21) 424133 (22)
2017 12 30
(72) STASZEK MIKOŁAJ, Obelzanki (PL); KAHL KAROL,
Chojno-Młyn (PL); KOŹBIAŁ PAWEŁ ANDRZEJ, Kraków (PL); GEMBIK
PIOTR STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Interfejs sterowania
(B1) (11) 233994
(41) 2016 05 09
(51) G06F 3/0488 (2013.01)
(21) 410005 (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) 233986
(41) 2019 08 26
(51) G06T 15/00 (2011.01)
G06F 3/0484 (2013.01)
A61B 34/00 (2016.01)
(21) 424581 (22)
2018 02 13
(72) GIELECKI JERZY, Olsztyn (PL); CHLEBIEJ MICHAŁ, Obory (PL);
RUTKOWSKI ANDRZEJ, Toruń (PL); ŻURADA ANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do interakcji z obiektami przestrzennymi
(B1) (11) 233984
(41) 2019 07 15
(51) G07F 11/04 (2006.01)
(21) 424123 (22)
2018 01 04
(72) JOPEK WOJCIECH, Wrocław (PL); TURÓW MICHAŁ,
Wrocław (PL); KRYSZTOFORSKI KRZYSZTOF, Turek (PL);
STACHOWIAK MATEUSZ, Wrocław (PL)
(73) FOOD ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Układ magazynowy automatu wydającego produkty żywnościowe
(B1) (11) 233930
(41) 2019 06 17
(51) G09B 23/18 (2006.01)
H01H 51/06 (2006.01)
(21) 423829 (22)
2017 12 11
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przerywacz elektromagnetyczny

Nr 12/2019
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(B1) (11) 233932
(41) 2019 07 01
(51) G09B 23/18 (2006.01)
H01H 51/06 (2006.01)
(21) 423949 (22)
2017 12 19
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Przerywacz elektromagnetyczny
(B1) (11) 233867
(41) 2019 06 17
(51) H01F 30/08 (2006.01)
H01F 30/06 (2006.01)
(21) 423695 (22)
2017 12 04
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ,
Pruszków (PL); LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL);
KALINOWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Bezrdzeniowy przetwornik prądu na napięcie
(B1) (11) 233846
(41) 2016 08 29
(51) H01J 37/26 (2006.01)
H01J 37/285 (2006.01)
H01J 49/06 (2006.01)
(21) 411407 (22)
2015 02 26
(72) GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) GRZELAKOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(54) Fotonowo transmisyjny mikroskop emisyjny elektronów wtórnych
(B1) (11) 233903
(41) 2018 11 05
(51) H01M 8/16 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
H01M 4/90 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) 421407 (22)
2017 04 26
(72) KAMIŃSKI KAMIL, Maków Podhalański (PL); JAROSZ
MAGDALENA, Kraków (PL); GAWLAK KAROLINA, Węgrce
Szlacheckie (PL); GRUDZIEŃ JOANNA, Grójec (PL); SULKA
GRZEGORZ D., Kraków (PL); NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania biofilmu bakterii Lactobacillus rhamnosus na powierzchni metalicznej oraz bioelektroda uzyskana tym
sposobem
(B1) (11) 233850
(41) 2018 06 18
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 419763 (22)
2016 12 11
(72) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI
MAREK JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL)
(54) Silnik prądu stałego BLDC ze zmodyfikowanym wirnikiem
(B1) (11) 233852
(41) 2018 07 16
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 420144 (22)
2017 01 09
(72) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Bezkomutatorowy silnik prądu stałego
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(B1) (11) 233853
(41) 2018 07 30
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 420218 (22)
2017 01 17
(72) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Silnik prądu stałego ze zmodyfikowanymi uzwojeniami stojana
(B1) (11) 233865
(41) 2019 02 11
(51) H02K 21/24 (2006.01)
H02K 3/47 (2006.01)
H02K 1/28 (2006.01)
H02K 9/10 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
(21) 422393 (22)
2017 07 28
(72) EKWIŃSKI GRZEGORZ, Piaseczno (PL)
(73) EQUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Maszyna elektryczna
(B1) (11) 233851
(41) 2018 06 18
(51) H02K 21/26 (2006.01)
(21) 419778 (22)
2016 12 12
(72) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73) SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK
JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Silnik prądu stałego BLDC o dużej gęstości mocy
(B1) (11) 233980
(41) 2019 07 01
(51) H02M 1/00 (2006.01)
H02M 3/156 (2006.01)
(21) 424054 (22)
2017 12 27
(72) ZYGMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); MICHALAK JAROSŁAW,
Bytom (PL); JELEŃ MICHAŁ, Chełm Śląski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru wartości średniej prądu wejściowego pojedynczego i wielofazowego przekształtnika podwyższającego napięcie
(B1) (11) 233976
(41) 2019 07 15
(51) H02M 1/12 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
(21) 424220 (22)
2018 01 07
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ wytwarzania energii z prądnicą indukcyjną do zasilania
obciążeń jednofazowych
(B1) (11) 233866
(41) 2019 06 17
(51) H02M 1/36 (2007.01)
(21) 423694 (22)
2017 12 04
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ miękkiego startu i rozładowania ładunku
(B1) (11) 233868
(41) 2019 07 01
(51) H02M 3/335 (2006.01)
H05H 1/46 (2006.01)
(21) 424119 (22)
2017 12 29
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(72) KRUPSKI PIOTR, Świerże (PL); SRYCZEWSKA HENRYKA
DANUTA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zasilania reaktora plazmowego ze ślizgającym
się wyładowaniem
(B1) (11) 233990
(41) 2019 08 12
(51) H02P 25/08 (2016.01)
(21) 428203 (22)
2018 12 17
(72) WRÓBEL KRZYSZTOF, Dębska Kuźnia (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do zasilania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych maszyn reluktancyjnych
(B1) (11) 233991
(41) 2019 07 29
(51) H04L 9/12 (2006.01)
(21) 429447 (22)
2019 03 29
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); WITKOWSKI PIOTR,
Radomsko (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ szyfrowania danych
(B1) (11) 233988
(41) 2018 12 03
(51) H04R 9/06 (2006.01)
H04R 9/08 (2006.01)
(21) 426283 (22)
2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przetwornik dźwięku

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP
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A01B 63/102 (2006.01)
A01B 51/02 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
A01P 7/00 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23C 19/09 (2006.01)
A23F 5/16 (2006.01)
A23F 5/02 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/52 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A23K 10/18 (2016.01)
A23K 10/18 (2016.01)

234017
234016*
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A45D 24/00 (2006.01)
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A47B 91/02 (2006.01)
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A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/16 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
A61B 34/00 (2016.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)

233969
233919
233919*
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234007
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233965*
233965
233913
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233960
233972
233864
233920
233920*
233904
233986*
233967
233923
233923*
233974
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* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/365 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/26 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61K 8/30 (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 8/87 (2006.01)
A61K 8/43 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)

Nr 12/2019
2

233916
233916*
233916*
233916*
233906
233906*
233906*
233906*
233906*
233907
233907*
233907*
233907*
233907*
233908
233908*
233908*
233908*
233908*
233909
233909*
233909*
233909*
233909*
233910
233910*
233910*
233910*
233910*
233911
233911*
233911*
233911*
233911*
233912
233912*
233912*
233912*
233912*
233926
233926*
233926*
233951
233951*
233863
233863*
233863*
233863*
233863*
233946
233946*
233946*
233946*
233947
233947*
233947*
233947*
233871
233871*
233871*
233917
233917*
233860
233860*
233882

1

A61K 31/175 (2006.01)
A61K 36/537 (2006.01)
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/744 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/744 (2015.01)
A61L 15/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 17/08 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 1/14 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 3/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 1/10 (2006.01)
B01D 35/01 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 23/94 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 23/78 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
B02C 18/16 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B07B 1/10 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

2

233882*
233970
233874*
233874*
233874*
233897*
233897*
233897*
233898*
233898*
233899*
233899*
233967*
233871*
233860*
233882*
233970*
233977*
233938*
233872*
233872*
233974*
233916*
233916*
233906*
233907*
233908*
233909*
233910*
233911*
233912*
233926*
233926*
233951*
233863*
233863*
233863*
233946*
233947*
233871*
233917*
233973
233973*
233880
233880*
233881
233881*
233881*
233968
233968*
233968*
233944*
233954*
233955*
233953*
233939*
233914
233996
233985
233883
233962
233961*
233841*
233843*
233844*

Nr 12/2019
1

B21C 23/21 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
B21D 3/00 (2006.01)
B21D 37/00 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
B21D 51/28 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21H 3/06 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21K 1/04 (2006.01)
B22C 1/20 (2006.01)
B22C 1/18 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B23B 29/02 (2006.01)
B23G 7/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/24 (2014.01)
B23P 6/00 (2006.01)
B24D 3/00 (2006.01)
B25G 3/36 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 48/76 (2019.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B30B 11/22 (2006.01)
B31D 1/04 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
B60F 3/00 (2006.01)
B60H 1/32 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
B61F 3/04 (2006.01)
B61F 5/00 (2006.01)
B61F 5/52 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
B62D 27/06 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65B 61/20 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 51/02 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65G 45/12 (2006.01)
B65G 45/16 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B65G 15/10 (2006.01)
B65H 33/04 (2006.01)
B66C 11/08 (2006.01)
B66C 17/04 (2006.01)
B66C 25/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01B 13/00 (2006.01)
C01B 32/318 (2017.01)
C01B 32/324 (2017.01)
C01C 1/04 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

233940
233869
233869*
233869*
233983
233983*
234006*
233929
234006
234006*
234006*
233870
233870*
233870*
233933
233929*
233921
234003
233987
233978
233960*
233876
233876*
234001
233999*
233961*
233949*
233940*
233874
233993
233993*
233918*
233847
234016
233873
220023*
220023
220023*
226725
233847*
234016*
234007*
234008*
233941*
233972*
233993*
233959
233959*
233856
233961*
233859
233859*
233997
233958*
233941
233858
233858*
233858*
233884
233966
233944
233944*
233968*
233966*
233843*

1

C04B 35/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 5/333 (2006.01)
C07C 43/235 (2006.01)
C07C 13/48 (2006.01)
C07C 49/403 (2006.01)
C07C 35/08 (2006.01)
C07C 49/395 (2006.01)
C07C 35/06 (2006.01)
C07C 49/413 (2006.01)
C07C 35/20 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 59/72 (2006.01)
C07C 67/29 (2006.01)
C07C 69/54 (2006.01)
C07D 333/38 (2006.01)
C07D 337/06 (2006.01)
C07D 277/42 (2006.01)
C07D 213/30 (2006.01)
C08F 220/28 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/20 (2006.01)
C08G 12/38 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/06 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08K 3/18 (2006.01)
C08L 1/26 (2006.01)
C08L 3/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 29/14 (2006.01)
C08L 101/12 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
C09K 3/14 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)

2

233966*
233875
233944*
233875*
233953*
233939*
233922*
233922*
233954
233954*
233954*
233955
233955*
233955*
233953
233977
233977*
233939
233939*
233939*
233939*
233939*
233939*
233938
233938*
233938*
233975
233975*
233882*
233882*
233938*
233872
233952*
233952*
233952*
233957
233948
233999
233999*
233952
233961
233949*
233948*
233949*
233998*
233948*
233948*
233999*
233949
233949*
233998
233952*
233978*
233884*
233875*
233841
233924
233896*
233999*
233897
233898
233899
233924*
233979
233885

1

C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/6886 (2018.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/245 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C22B 1/10 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/24 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
D21H 17/25 (2006.01)
D21H 23/44 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/82 (2006.01)
E04B 2/56 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04D 13/16 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05B 65/465 (2017.01)
E06B 9/86 (2006.01)
E06B 1/62 (2006.01)
E06B 1/64 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/68 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
E06B 9/26 (2006.01)
E21C 41/00 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)
E21D 9/12 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
F02M 37/22 (2006.01)

19
2

233886
233887
233888
233889
233890
233891
233892
233893
233894
233963
233897*
233898*
233898*
233899*
233979*
233903*
233905
233902
233902*
234011
234011*
234012
233874*
233874*
233918*
234009
234010
233981
233981*
233854*
233861
233861*
233861*
233861*
233861*
233918
233918*
233861*
233918*
233861*
233854
233854*
233935
233935*
233935*
233935*
233935*
233982*
233982*
233945
233928
233945*
234002
234002*
234002*
233927
233927*
233915
233849
233958
234009*
234010*
233958*
233958*
233973*

1

F04B 15/02 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
F04C 25/00 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16C 25/00 (2006.01)
F16C 25/06 (2006.01)
F16C 19/32 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16D 59/02 (2006.01)
F16F 13/00 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16L 55/12 (2006.01)
F16L 55/124 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 55/179 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
F17D 5/02 (2006.01)
F22D 1/36 (2006.01)
F23D 3/08 (2006.01)
F23D 3/18 (2006.01)
F23D 3/16 (2006.01)
F23D 3/02 (2006.01)
F23D 3/00 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 11/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23K 1/04 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
F24F 13/22 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F27B 15/08 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01F 3/36 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
G01G 15/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01J 5/00 (2006.01)
G01M 3/28 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 29/265 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)

2

233931
233989
233989*
233989*
234005*
234005
234004
234004*
233879*
233960*
233857
233857*
233857*
233992
233925
233956*
233956
233879
233995
233995*
233878
233878*
233942*
233956*
233942*
233901*
233896
233896*
233896*
233896*
233896*
233843
233844
234018
233982
233982*
233982*
233982*
233982*
233982*
233901
233901*
233842
233844*
233915*
234020
234020*
233842*
233905*
233845
233931*
233931*
234007*
233900
233985*
233942
233845*
233845*
233964
233964*
233964*
234019
234019*
233950
233950*

20

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/24 (2010.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01Q 60/10 (2010.01)
G01Q 70/00 (2010.01)
G01Q 70/10 (2010.01)
G01Q 70/16 (2010.01)
G01R 1/18 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
G01R 19/252 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
G02B 21/06 (2006.01)
G02B 21/22 (2006.01)
G02B 21/16 (2006.01)
G05D 7/00 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/0484 (2013.01)
G06M 7/06 (2006.01)
G06T 15/00 (2011.01)
G07F 11/04 (2006.01)
G08B 25/10 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)

2

234013
234013*
234013*
234013*
234013*
234013*
234013*
234014
234014*
234014*
234014*
234014*
234014*
234014*
234015
234015*
234015*
234015*
234015*
234015*
234015*
233936
233934
233934*
233943
233862
233862*
233862*
233931*
233937
233994
233986*
233941*
233986
233984
233900*
233930
233932

1

G10K 11/162 (2006.01)
H01F 30/08 (2006.01)
H01F 30/06 (2006.01)
H01H 51/06 (2006.01)
H01H 51/06 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01J 37/285 (2006.01)
H01J 49/06 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/363 (2006.01)
H01M 8/16 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
H01M 4/90 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02K 7/09 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02K 3/47 (2006.01)
H02K 1/28 (2006.01)
H02K 9/10 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 21/26 (2006.01)
H02M 1/00 (2006.01)
H02M 3/156 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02M 1/36 (2007.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
H02S 20/00 (2014.01)
H03K 17/94 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
H04R 3/00 (2006.01)
H04R 9/06 (2006.01)
H04R 9/08 (2006.01)
H05H 1/46 (2006.01)

2

233918*
233867
233867*
233930*
233932*
233846
233846*
233846*
234012*
234012*
233903
233903*
233903*
233904*
233976*
233992*
233850
233852
233853
233865
233865*
233865*
233865*
233865*
233851
233980
233980*
233976
233866
233868
233990
233849*
233937*
233991
233900*
233988
233988*
233868*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu
1

220023
226725
233841
233842
233843
233844
233845
233846
233847
233848
233849
233850
233851
233852
233853
233854
233855
233856

Symbol
MKP
2

B61F 3/04 (2006.01)
B61F 5/52 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
F23K 1/04 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
B60D 1/06 (2006.01)
A23C 19/09 (2006.01)
E06B 9/26 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/26 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
A47B 91/02 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

233857
233858
233859
233860
233861
233862
233863
233864
233865
233866
233867
233868
233869
233870
233871
233872
233873
233874

F16C 25/00 (2006.01)
B66C 11/08 (2006.01)
B65G 45/12 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
G02B 21/06 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A47J 37/04 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02M 1/36 (2007.01)
H01F 30/08 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
B22C 1/20 (2006.01)
A61K 8/43 (2006.01)
C07D 213/30 (2006.01)
B60H 1/32 (2006.01)
B31D 1/04 (2006.01)

1

233875
233876
233877
233878
233879
233880
233881
233882
233883
233884
233885
233886
233887
233888
233889
233890
233891
233892
233893
233894
233895
233896
233897
233898
233899
233900
233901
233902
233903
233904
233905
233906
233907
233908
233909
233910
233911
233912
233913
233914
233915
233916
233917
233918
233919
233920
233921
233922
233923
233924
233925
233926
233927
233928
233929
233930
233931
233932
233933
233934
233935
233936
233937
233938
233939

Nr 12/2019
2

C05D 3/02 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
B07B 1/10 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
F23D 3/08 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
H01M 8/16 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
C22B 1/10 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A45D 20/52 (2006.01)
B02C 18/16 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A47K 3/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
F16D 59/02 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
E06B 1/68 (2006.01)
E05B 65/465 (2017.01)
B21H 3/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
F04B 15/02 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
B23B 29/02 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
G01R 1/18 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 49/403 (2006.01)

1

233940
233941
233942
233943
233944
233945
233946
233947
233948
233949
233950
233951
233952
233953
233954
233955
233956
233957
233958
233959
233960
233961
233962
233963
233964
233965
233966
233967
233968
233969
233970
233971
233972
233973
233974
233975
233976
233977
233978
233979
233980
233981
233982
233983
233984
233985
233986
233987
233988
233989
233990
233991
233992
233993
233994
233995
233996
233997
233998
233999
234000
234001
234002
234003
234004

2

B21C 23/21 (2006.01)
B65H 33/04 (2006.01)
G01M 3/28 (2006.01)
G01R 19/25 (2006.01)
C01B 32/318 (2017.01)
E05B 65/08 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
A61K 8/36 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
A61K 8/30 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C07C 5/333 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)
C08G 12/38 (2006.01)
E21C 41/00 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
C12Q 1/6886 (2018.01)
G01N 3/08 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
C01B 13/00 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
B01J 23/94 (2006.01)
A23L 7/109 (2016.01)
A61K 36/537 (2006.01)
A23L 17/30 (2016.01)
A47F 5/11 (2006.01)
B01D 35/01 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
C07C 67/29 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
C07C 43/235 (2006.01)
B24D 3/00 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
H02M 1/00 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
G07F 11/04 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
G06T 15/00 (2011.01)
B23P 6/00 (2006.01)
H04R 9/06 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
H04L 9/12 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
F16L 55/12 (2006.01)
B04C 5/08 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
C08L 101/12 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
A23F 5/16 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
E06B 1/62 (2006.01)
B23K 26/24 (2014.01)
F04D 29/42 (2006.01)

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

234005
234006
234007
234008
234009
234010
234011
234012

F04D 1/00 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)

234013
234014
234015
234016
234017
234018
234019
234020

G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/12 (2010.01)
G01Q 60/12 (2010.01)
B60F 3/00 (2006.01)
A01B 63/102 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
G01N 29/265 (2006.01)
F24F 13/22 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 382344 23/2008
(A1) (21) 397048
11/2013
(A1) (21) 397985
16/2013
(A1) (21) 400957
07/2014
(A1) (21) 404380
26/2014
(A1) (21) 407170
04/2015
(A1) (21) 407311
18/2015
u)
(A1) (21) 407325
18/2015
(A1) (21) 407674
20/2014
(A1) (21) 407696
21/2015
(A1) (21) 408560
26/2015
(A1) (21) 408738
01/2016
(A1) (21) 408761
02/2016
(A1) (21) 409720
08/2015
(A1) (21) 410099
11/2016
(A1) (21) 410259
23/2015
(A1) (21) 410291
12/2016
u)
(A1) (21) 410465
13/2016
(A1) (21) 411267
17/2016
(A1) (21) 412425
25/2016
(A1) (21) 412626
26/2016
(A1) (21) 412648
26/2016
(A1) (21) 413096
02/2017
(A1) (21) 413365
04/2017
(A1) (21) 414003
07/2017
(A1) (21) 414167
08/2017
(A1) (21) 414179
08/2017
(A1) (21) 414228
08/2017
(A1) (21) 414399
03/2017
(A1) (21) 414523
10/2017
(A1) (21) 414848
11/2017
(A1) (21) 414997(62) 363918
05/2016
(A1) (21) 415019
12/2017
(A1) (21) 415022
12/2017
(A1) (21) 415295
13/2017
(A1) (21) 415634
14/2017
(A1) (21) 415647
14/2017
(A1) (21) 415922
16/2017
(A1) (21) 416310
19/2017
(A1) (21) 416396
19/2017
(A1) (21) 416579
20/2017
u)
(A1) (21) 416612
20/2017
(A1) (21) 416746
21/2017
u)

(A1) (21) 416769
(A1) (21) 416812
(A1) (21) 417008
(A1) (21) 417029
(A1) (21) 417095
(A1) (21) 417096
(A1) (21) 417187
(A1) (21) 417352
(A1) (21) 417585
(A1) (21) 417667
(A1) (21) 417717
(A1) (21) 418198
(A1) (21) 418207
(A1) (21) 418293
(A1) (21) 418461
u)
(A1) (21) 418716
(A1) (21) 418956
(A1) (21) 419064
(A1) (21) 419139
(A1) (21) 419597
(A1) (21) 420461
(A1) (21) 420462
(A1) (21) 420518
u)
(A1) (21) 420585
(A1) (21) 420680
(A1) (21) 420878
(A1) (21) 421019
(A1) (21) 421091
(A1) (21) 421276
(A1) (21) 421352
(A1) (21) 421547
(A1) (21) 421647
(A1) (21) 421950
(A1) (21) 421952
(A1) (21) 421953
u)
(A1) (21) 421971
(A1) (21) 422017
(A1) (21) 422079
(A1) (21) 422200
(A1) (21) 422202
(A1) (21) 422224
u)
(A1) (21) 423109
(A1) (21) 423153
(A1) (21) 426438

21/2017
09/2017
23/2017
23/2017
23/2017
23/2017
24/2017
25/2017
26/2017
01/2018
01/2018
04/2018
04/2018
04/2018
05/2018
07/2018
08/2018
08/2018
11/2018
12/2018
17/2018
17/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
21/2018
22/2018
22/2018
24/2018
25/2018
01/2019
01/2019
01/2019
01/2019
01/2019
12/2019
02/2019
02/2019
03/2019
09/2019
09/2019
05/2019

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

21

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 398012
(A1) (21) 398518
(A1) (21) 406000
(A1) (21) 410588
(A1) (21) 417625
(A1) (21) 418053

17/2013
20/2013
11/2015
13/2016
26/2017
03/2018

(A1) (21) 418100
(A1) (21) 419291
(A1) (21) 419403
(A1) (21) 420745
(A1) (21) 422353

03/2018
10/2018
11/2018
19/2018
03/2019

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE DECYZJI
O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 399505
(A1) (21) 403492
(A1) (21) 408846
(A1) (21) 412155
(A1) (21) 413449
(A1) (21) 413595
(A1) (21) 416161
(A1) (21) 416761

26/2013
21/2014
02/2016
23/2016
04/2017
05/2017
18/2017
21/2017

(A1) (21) 420138
(A1) (21) 420388
(A1) (21) 420546
(A1) (21) 420547
(A1) (21) 420658
(A1) (21) 420707
(A1) (21) 421018
(A1) (21) 421436

15/2018
17/2018
18/2018
18/2018
19/2018
19/2018
21/2018
23/2018

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 192549
(B1) (11) 192612
(B1) (11) 193523
(B1) (11) 193565
(B1) (11) 193900
(B1) (11) 194796
(B1) (11) 195098
(B1) (11) 195129
(B1) (11) 195907
(B1) (11) 196246
(B1) (11) 197060
(B1) (11) 197180
(B1) (11) 197245
(B1) (11) 197409
(B1) (11) 197816
(B1) (11) 198298
(B1) (11) 198694
(B1) (11) 199126
(B1) (11) 199138
(B1) (11) 199507
(B1) (11) 199678
(B1) (11) 200329
(B1) (11) 200341
(B1) (11) 201206
(B1) (11) 201538
(B1) (11) 202219
(B1) (11) 202220
(B1) (11) 202435
(B1) (11) 202445

2018 07 29
2018 12 22
2015 07 29
2018 12 20
2018 12 27
2018 12 07
2018 12 09
2018 12 06
2018 12 22
2018 12 07
2018 12 18
2018 12 07
2018 12 18
2018 12 14
2018 12 20
2018 12 07
2018 12 07
2018 07 06
2018 12 23
2018 12 19
2018 12 14
2018 12 16
2018 12 06
2018 08 03
2018 12 29
2018 12 30
2018 12 30
2018 12 27
2018 12 05

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

22
(B1) (11) 202500
(B1) (11) 202831
(B1) (11) 202832
(B1) (11) 202833
(B1) (11) 202838
(B1) (11) 202839
(B1) (11) 202856
(B1) (11) 203331
(B1) (11) 203743
(B1) (11) 203835
(B1) (11) 203836
(B1) (11) 203980
(B1) (11) 204363
(B1) (11) 204817
(B1) (11) 204933
(B1) (11) 205093
(B1) (11) 205634
(B1) (11) 205704
(B1) (11) 206134
(B1) (11) 206458
(B1) (11) 206502
(B1) (11) 206696
(B1) (11) 207214
(B1) (11) 207318
(B1) (11) 207344
(B1) (11) 207849
(B1) (11) 207897
(B1) (11) 207965
(B1) (11) 208120
(B1) (11) 208149
(B1) (11) 208181
(B1) (11) 208432
(B1) (11) 208483
(B1) (11) 208508
(B1) (11) 208658
(B1) (11) 208693
(B1) (11) 208872
(B1) (11) 209138
(B1) (11) 209296
(B1) (11) 209377
(B1) (11) 209603
(B1) (11) 210363
(B1) (11) 210417
(B1) (11) 210725
(B1) (11) 210925
(B1) (11) 211061
(B1) (11) 211145
(B1) (11) 211381
(B1) (11) 211384
(B1) (11) 211565
(B1) (11) 211835
(B1) (11) 211859
(B1) (11) 211925
(B1) (11) 212125
(B1) (11) 212595
(B1) (11) 212651
(B1) (11) 213136
(B1) (11) 213621
(B1) (11) 213637
(B1) (11) 214042
(B1) (11) 214373
(B1) (11) 214688
(B1) (11) 215189
(B1) (11) 215217
(B1) (11) 215357
(B1) (11) 215408
(B1) (11) 215571
(B1) (11) 215808

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 12 18
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 20
2018 09 08
2018 12 28
2018 12 21
2018 12 21
2018 12 19
2019 01 03
2018 12 21
2018 12 21
2018 12 22
2018 12 24
2018 12 21
2018 12 22
2019 01 02
2018 12 16
2018 12 06
2018 12 06
2018 12 22
2018 12 22
2018 12 09
2018 12 20
2018 12 12
2018 12 21
2018 12 15
2018 12 06
2018 12 06
2018 12 17
2018 12 18
2018 12 11
2018 12 29
2018 12 19
2018 12 17
2018 12 18
2018 12 11
2018 12 17
2018 12 22
2018 12 09
2018 12 18
2017 11 20
2018 12 17
2018 12 24
2018 12 14
2018 12 30
2018 12 23
2018 12 11
2018 12 23
2018 12 16
2018 12 13
2018 12 19
2018 12 18
2018 11 09
2018 12 29
2018 12 11
2017 11 17
2018 12 08
2018 12 18
2018 12 11
2018 12 15
2018 12 30
2018 12 31
2018 12 21
2018 12 30

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

(B1) (11) 215826
(B1) (11) 215934
(B1) (11) 215938
(B1) (11) 215973
(B1) (11) 216188
(B1) (11) 216192
(B1) (11) 216208
(B1) (11) 216422
(B1) (11) 216513
(B1) (11) 216735
(B1) (11) 216786
(B1) (11) 216793
(B1) (11) 216853
(B1) (11) 216963
(B1) (11) 216993
(B1) (11) 217020
(B1) (11) 217064
(B1) (11) 217065
(B1) (11) 217066
(B1) (11) 217082
(B1) (11) 217403
(B1) (11) 217442
(B1) (11) 217772
(B1) (11) 218035
(B1) (11) 218079
(B1) (11) 218093
(B1) (11) 218449
(B1) (11) 218522
(B1) (11) 218623
(B1) (11) 218624
(B1) (11) 218786
(B1) (11) 218878
(B1) (11) 218928
(B1) (11) 219022
(B1) (11) 219079
(B1) (11) 219166
(B1) (11) 219266
(B1) (11) 219304
(B1) (11) 219399
(B1) (11) 219939
(B1) (11) 219950
(B1) (11) 219957
(B1) (11) 220162
(B1) (11) 220215
(B1) (11) 220402
(B1) (11) 220492
(B1) (11) 220617
(B1) (11) 220668
(B1) (11) 220722
(B1) (11) 220895
(B1) (11) 221098
(B1) (11) 221222
(B1) (11) 221224
(B1) (11) 221225
(B1) (11) 221226
(B1) (11) 221378
(B1) (11) 221427
(B1) (11) 221428
(B1) (11) 221429
(B1) (11) 221430
(B1) (11) 221691
(B1) (11) 222030
(B1) (11) 222084
(B1) (11) 222149
(B1) (11) 222392
(B1) (11) 222552
(B1) (11) 222905
(B1) (11) 222913

Nr 12/2019
2018 12 20
2018 12 31
2018 12 30
2018 12 09
2018 12 30
2019 01 02
2018 12 31
2018 12 31
2018 12 24
2018 12 10
2018 12 22
2018 12 13
2018 12 31
2018 12 13
2018 12 17
2018 12 29
2018 12 21
2018 12 21
2018 12 21
2018 12 24
2018 11 05
2018 12 31
2018 12 19
2018 12 27
2018 12 10
2018 12 30
2018 10 01
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 22
2018 12 15
2018 12 17
2018 12 21
2018 12 11
2018 12 15
2018 12 30
2018 12 30
2018 12 27
2018 12 13
2018 12 30
2018 12 27
2018 12 17
2018 12 27
2018 12 21
2018 12 29
2018 04 06
2018 12 20
2018 12 18
2018 12 19
2018 12 23
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 22
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 30
2018 12 06
2018 12 30
2018 12 10
2018 12 20
2018 12 17
2018 12 24
2018 12 06

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

Nr 12/2019
(B1) (11) 222914
(B1) (11) 223136
(B1) (11) 223141
(B1) (11) 223155
(B1) (11) 223539
(B1) (11) 223585
(B1) (11) 223632
(B1) (11) 223708
(B1) (11) 223709
(B1) (11) 223714
(B1) (11) 223841
(B1) (11) 223854
(B1) (11) 223960
(B1) (11) 224017
(B1) (11) 224018
(B1) (11) 224019
(B1) (11) 224055
(B1) (11) 224179
(B1) (11) 224422
(B1) (11) 224528
(B1) (11) 224735
(B1) (11) 225074
(B1) (11) 225075
(B1) (11) 225098
(B1) (11) 225104
(B1) (11) 225281
(B1) (11) 225417
(B1) (11) 225429
(B1) (11) 225430
(B1) (11) 225513
(B1) (11) 225724
(B1) (11) 225764
(B1) (11) 225871
(B1) (11) 225902
(B1) (11) 225960
(B1) (11) 225961
(B1) (11) 226010
(B1) (11) 226017
(B1) (11) 226126
(B1) (11) 226454
(B1) (11) 226524
(B1) (11) 226549
(B1) (11) 226806
(B1) (11) 227008
(B1) (11) 227067
(B1) (11) 227266
(B1) (11) 227423
(B1) (11) 227621
(B1) (11) 227623
(B1) (11) 227624
(B1) (11) 227662
(B1) (11) 227669
(B1) (11) 227701
(B1) (11) 227740
(B1) (11) 227829
(B1) (11) 227890
(B1) (11) 228041
(B1) (11) 228092
(B1) (11) 228140
(B1) (11) 228219
(B1) (11) 228233
(B1) (11) 228265
(B1) (11) 228298
(B1) (11) 228353
(B1) (11) 228377
(B1) (11) 228455
(B1) (11) 228557
(B1) (11) 228559
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2018 12 06
2018 12 31
2018 12 28
2018 12 12
2018 12 12
2018 12 17
2018 05 15
2018 12 30
2018 12 06
2018 12 17
2018 12 24
2018 12 20
2018 12 17
2018 12 13
2018 12 13
2018 12 14
2018 12 12
2018 12 07
2018 12 28
2018 12 11
2018 12 15
2018 12 08
2018 12 11
2018 12 16
2019 01 03
2018 12 20
2018 12 11
2018 12 24
2018 12 11
2018 12 14
2018 12 16
2018 12 31
2018 12 31
2019 01 03
2018 12 11
2018 12 15
2018 12 30
2018 07 04
2019 01 03
2018 02 06
2018 12 17
2018 12 15
2018 12 06
2018 12 30
2019 01 04
2018 12 22
2018 12 19
2018 12 22
2018 12 22
2018 12 29
2018 12 16
2018 12 28
2018 12 21
2018 12 14
2018 09 04
2018 12 07
2018 12 20
2018 12 27
2019 01 04
2018 12 22
2018 12 18
2018 12 22
2018 12 18
2018 12 07
2018 12 29
2018 12 09
2018 12 17
2018 12 29

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 228588
(B1) (11) 228713
(B1) (11) 228785
(B1) (11) 228908
(B1) (11) 228910
(B1) (11) 228912
(B1) (11) 228915
(B1) (11) 228928
(B1) (11) 229180
(B1) (11) 229193
(B1) (11) 229223
(B1) (11) 229299
(B1) (11) 229378
(B1) (11) 229419
(B1) (11) 229462
(B1) (11) 229480
(B1) (11) 229529
(B1) (11) 229566
(B1) (11) 229654
(B1) (11) 229791
(B1) (11) 229884
(B1) (11) 229885
(B1) (11) 230023
(B1) (11) 230157
(B1) (11) 230554
(B1) (11) 230717
(B1) (11) 230739
(B1) (11) 230796
(B1) (11) 230797
(B1) (11) 230835
(B1) (11) 230861
(B1) (11) 230863
(B1) (11) 230885
(B1) (11) 230939
(B1) (11) 230940
(B1) (11) 230969
(B1) (11) 231034
(B1) (11) 231081
(B1) (11) 231104
(B1) (11) 231105
(B1) (11) 231107
(B1) (11) 231118
(B1) (11) 231138
(B1) (11) 231170
(B1) (11) 231314
(B1) (11) 231323
(B1) (11) 231324
(B1) (11) 231669
(B1) (11) 231670

23
2018 12 19
2018 12 28
2018 12 17
2018 12 08
2018 12 10
2018 12 14
2018 12 17
2019 01 02
2018 12 08
2018 12 08
2018 12 27
2018 12 19
2018 12 22
2018 12 28
2018 08 01
2018 12 21
2018 12 22
2018 12 10
2018 12 14
2018 12 27
2018 12 30
2018 12 30
2018 12 10
2018 12 07
2018 12 10
2018 12 11
2018 12 21
2017 04 30
2017 05 12
2018 10 26
2018 11 22
2016 09 09
2016 03 28
2018 12 11
2018 12 15
2018 02 06
2016 06 14
2016 02 22
2016 04 25
2016 04 25
2017 02 12
2017 09 08
2018 01 23
2018 08 07
2015 11 07
2018 11 20
2018 12 29
2017 06 25
2017 06 26

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 224409 12/2016
2019 10 31
Stwierdzono nieważność decyzji o udzieleniu patentu z dnia
07.06.2016 r. w części dotyczącej udzielenia patentu na rzecz Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 188357 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 198171 A. Wykreślono: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165 Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 199158 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(11) 199924 A. Wykreślono: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, Niemcy Wpisano: Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen, Niemcy
(11) 200361 A. Wykreślono: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165 Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 200363 A. Wykreślono: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165 Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 201170 A. Wykreślono: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165 Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 201411 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 202911 A. Wykreślono: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165 Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 203687 A. Wykreślono: Bayer HealthCare, LLC, Tarrytown, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Bayer HealthCare
LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 207747 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 208530 A. Wykreślono: CRAY VALLEY S.A., Puteaux,
Francja Wpisano: CRAY VALLEY S.A., Courbevoie, Francja
(11) 208530 A. Wykreślono: CRAY VALLEY S.A., Courbevoie,
Francja Wpisano: Polynt Composites USA Inc., Carpentersville,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 210849 A. Wykreślono: Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc, Emeryville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED, Dublin, Irlandia
(11) 214411 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 215542 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
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(11) 216745 A. Wykreślono: ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 122903650
Wpisano: DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121255172
(11) 217717 A. Wykreślono: INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice, Polska 000031503 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(11) 218512 A. Wykreślono: LABUS MICHAŁ, Wrocław, Polska; ŚPIKOWSKI JERZY, Namysłów, Polska; CHOUDHARY SANJEEV, Warszawa, Polska; MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 260637552 Wpisano: LABUS MICHAŁ, Wrocław, Polska;
ŚPIKOWSKI JERZY, Namysłów, Polska; CHOUDHARY SANJEEV,
Warszawa, Polska; MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 260637552
(11) 219801 A. Wykreślono: ANDERVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220998502
Wpisano: ANDROSIUK MARIUSZ, Sopot, Polska
(11) 220297 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 218440 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 23 maja
2018 r. uprawniony udzielił pełnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz ZDZISŁAW GODZWON, Rzeszów,
Polska; WIESŁAW KOWALSKI, Rzeszów, Polska na czas określony,
tj. do dnia 23 maja 2030 r.
(11) 220700 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 220959 A. Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637 Wpisano: EUROPEJSKIE TECHNOLOGIE
GÓRNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sławków, Polska 240397780
(11) 221899 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 222400 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 222641 A. Wykreślono: STASZ ANDRZEJ QNC, Wieliczka, Polska 350649927 Wpisano: POLSKIE LAKIERNIE INDUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Kraków, Polska 383239135
(11) 222698 A. Wykreślono: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, Polska 000044569;
PIETRUCHA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE S. I A. PIETRUCHA, Błaszki, Polska 730179169 Wpisano: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń, Polska 000044569; PIETRUCHA JERZY BUSINESS ASSETS, Błaszki, Polska 731658392
(11) 225091 A. Wykreślono: LSC COMMUNICATIONS EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350623661 Wpisano: WALSTEAD KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350623661
(11) 226015 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
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DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

(11) 226497 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140
Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA

(11) 227073 A. Wykreślono: LSC COMMUNICATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 350623661 Wpisano: WALSTEAD KRAKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350623661

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).

(11) 227117 A. Wykreślono: PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Justynów, Polska Wpisano: PASSAGE COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA AKCYJNA, Gałków Duży, Polska 381987152
(11) 227682 A. Wykreślono: ANDERVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220998502
Wpisano: ANDROSIUK MARIUSZ, Sopot, Polska
(11) 227695 A. Wykreślono: GWARDYS PAWEŁ PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Justynów, Polska 471405479 Wpisano:
PASSAGE COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA AKCYJNA, Gałków
Duży, Polska 381987152
(11) 228046 A. Wykreślono: LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 008304225 Wpisano: LONZA-NATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk,
Polska 008304225
(11) 228355 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 229194 A. Wykreślono: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII, Wrocław, Polska
(11) 229536 A. Wykreślono: JAPAN GORE-TEX INC., Tokio,
Japonia Wpisano: W. L. Gore & Associates, Co., Ltd., Tokyo, Japonia

(B1) (68) 1644035
(54) Sposób otrzymywania pęcherzyków zewnętrznej błony komórkowej poprzez ultrafiltrowanie i ultrawirowanie
(21) 0244 (22) 2013 07 12
(71) NOVARTIS AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/13/812/001 DO 004 2013 01 14 BEXSRO - SZCZEPIONKA
PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY B (rDNA) ZŁOŻONA,
ADSORBOWANA
(B1) (68) 208232
(54) Sposób wytwarzania wirusa lub antygenu wirusowego oraz
biomasa hodowli komórkowej
(21) 0171 (22) 2011 04 29
(71) BAXTER HEALTHCARE SA., OPFIKON (CH)
(93) EU/1/08/506/001 2009 03 04 Celvapan - pandemiczna
szczepionka przeciw grypie (cały winion H5N1, namnażany
na komórkach Vero, inaktywowany)
(B1) (68) 1776090
(54) Stabilizowana kompozycja prostaglandyny
(21) 0281 (22) 2014 04 04
(71) Ferring BV, HOOFDDORP (NL)
(93) 21677
2014 01 30 MISODEL
(93) PL03194/0112 2013 11 01 MYSODELLE
(93) 48411
2013 11 21 MISODEL

(11) 229697 A. Wykreślono: EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 631268910 Wpisano: EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las,
Polska 631268910
(11) 230397 A. Wykreślono: TERRAMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska Wpisano:
DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121255172
(11) 230924 C. Wykreślono: BARAN ROBERT, Rzezawa, Polska Wpisano: BARAN WOJCIECH, Rzezawa, Polska
(11) 231327 A. Wykreślono: LSC COMMUNICATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 350623661 Wpisano: WALSTEAD KRAKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350623661
(11) 232057 A. Wykreślono: TRE PRODUCT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, Polska 362201360 Wpisano: TRE PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362201360
(11) 232584 A. Wykreślono: POLITECHNIKA LUBELSKA,
Lublin, Polska 000001726 Wpisano: FILIPEK-MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 382358174

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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24 07 2019
08 05 2019
03 07 2019
31 07 2019
12 06 2019
21 08 2019
26 06 2019
26 06 2019
03 08 2016
12 06 2019
29 05 2019
03 07 2019
01 05 2019
16 03 2016
17 04 2019
20 07 2016

27
2019/33
2019/33
2019/26
2019/31
2019/24
2019/25
2019/18
2019/36
2019/31
2016/27
2019/17
2019/25
2019/26
2019/23
2019/27
2019/25
2019/29
2019/19
2019/25
2019/16
2019/27
2019/27
2019/28
2019/27
2019/34
2019/19
2019/26
2019/25
2019/19
2019/32
2019/26
2019/25
2019/17
2019/34
2019/17
2019/25
2019/12
2019/13
2019/30
2019/11
2019/26
2019/27
2019/25
2016/41
2019/26
2016/44
2019/26
2019/25
2019/34
2019/27
2019/20
2019/30
2019/19
2019/27
2019/31
2019/24
2019/34
2019/26
2019/26
2016/31
2019/24
2019/22
2019/27
2019/18
2016/11
2019/16
2016/29

EP 2676967 B1
EP 2677519 B1
EP 2678011 B1
EP 2678391 B1
EP 2678617 B1
EP 2683452 B1
EP 2684814 B1
EP 2687019 B1
EP 2687267 B1
EP 2688853 B1
EP 2689658 B1
EP 2695697 B1
EP 2697149 B1
EP 2698556 B1
EP 2699587 B1
EP 2700722 B1
EP 2701330 B1
EP 2702448 B1
EP 2706239 B1
EP 2707288 B1
EP 2708123 B1
EP 2708648 B1
EP 2714071 B1
EP 2714327 B1
EP 2715071 B1
EP 2717893 B1
EP 2720584 B1
EP 2722988 B1
EP 2726238 B1
EP 2726511 B1
EP 2727989 B1
EP 2732090 B1
EP 2734062 B1
EP 2734353 B1
EP 2735235 B1
EP 2735636 B1
EP 2740000 B1
EP 2740609 B1
EP 2741044 B1
EP 2743110 B1
EP 2743689 B1
EP 2744601 B1
EP 2750387 B1
EP 2754801 B1
EP 2756113 B1
EP 2756130 B1
EP 2757273 B1
EP 2759478 B1
EP 2760807 B1
EP 2762002 B1
EP 2768345 B1
EP 2768484 B1
EP 2768567 B1
EP 2771171 B1
EP 2772549 B1
EP 2773354 B1
EP 2776224 B1
EP 2782602 B1
EP 2785439 B1
EP 2785801 B1
EP 2785885 B1
EP 2786073 B1
EP 2790675 B1
EP 2790742 B1
EP 2791536 B1
EP 2796897 B1
EP 2797448 B1

28
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
25 09 2019
24 07 2019
29 06 2016
26 06 2019
10 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
15 05 2019
22 05 2019
23 11 2016
29 05 2019
14 08 2019
21 08 2019
12 06 2019
26 06 2019
27 04 2016
22 05 2019
21 08 2019
28 08 2019
17 07 2019
03 07 2019
16 10 2019
26 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
17 04 2019
07 08 2019
19 06 2019
26 06 2019
26 06 2019
10 04 2019
26 06 2019
26 06 2019
01 05 2019
03 07 2019
24 07 2019
10 07 2019
20 03 2019
18 09 2019
10 04 2019
05 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
17 07 2019
19 06 2019
09 01 2019
26 06 2019
26 06 2019
24 07 2019
05 06 2019
14 08 2019
24 07 2019
08 05 2019
08 05 2019
26 06 2019
07 08 2019
19 06 2019
12 06 2019
17 07 2019
12 06 2019
01 05 2019
01 05 2019
19 06 2019
14 08 2019
19 06 2019
17 07 2019
05 06 2019

2019/39
2019/30
2016/26
2019/26
2019/28
2019/27
2019/28
2019/20
2019/21
2016/47
2019/22
2019/33
2019/34
2019/24
2019/26
2016/17
2019/21
2019/34
2019/35
2019/29
2019/27
2019/42
2019/26
2019/21
2019/23
2019/16
2019/32
2019/25
2019/26
2019/26
2019/15
2019/26
2019/26
2019/18
2019/27
2019/30
2019/28
2019/12
2019/38
2019/15
2019/23
2019/23
2019/24
2019/29
2019/25
2019/02
2019/26
2019/26
2019/30
2019/23
2019/33
2019/30
2019/19
2019/19
2019/26
2019/32
2019/25
2019/24
2019/29
2019/24
2019/18
2019/18
2019/25
2019/33
2019/25
2019/29
2019/23

EP 2797927 B1
EP 2798965 B1
EP 2800487 B1
EP 2801426 B1
EP 2801584 B1
EP 2803297 B1
EP 2805659 B1
EP 2805868 B1
EP 2807062 B1
EP 2809175 B1
EP 2812647 B1
EP 2812679 B1
EP 2816137 B1
EP 2817299 B1
EP 2818952 B1
EP 2821970 B1
EP 2822726 B1
EP 2826161 B1
EP 2827840 B1
EP 2828171 B1
EP 2828256 B1
EP 2830313 B1
EP 2838140 B1
EP 2838907 B1
EP 2838917 B1
EP 2839926 B1
EP 2843380 B1
EP 2844739 B1
EP 2848171 B1
EP 2851085 B1
EP 2851428 B1
EP 2854789 B1
EP 2857037 B1
EP 2857493 B1
EP 2858087 B1
EP 2858741 B1
EP 2860211 B1
EP 2861807 B1
EP 2862533 B1
EP 2863942 B1
EP 2865038 B1
EP 2865376 B1
EP 2865387 B1
EP 2866365 B1
EP 2870150 B1
EP 2873299 B1
EP 2873733 B1
EP 2874643 B1
EP 2876154 B1
EP 2877201 B1
EP 2878356 B1
EP 2878988 B1
EP 2880624 B1
EP 2881009 B1
EP 2881237 B1
EP 2884216 B1
EP 2885895 B1
EP 2886245 B1
EP 2888028 B1
EP 2888914 B1
EP 2890277 B1
EP 2890394 B1
EP 2890397 B1
EP 2892347 B1
EP 2896808 B1
EP 2897588 B1
EP 2897753 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

03 07 2019
10 07 2019
12 06 2019
19 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
28 08 2019
10 07 2019
25 09 2019
25 09 2019
17 07 2019
05 06 2019
12 06 2019
22 05 2019
22 05 2019
03 07 2019
07 08 2019
03 10 2018
15 05 2019
03 07 2019
12 06 2019
19 06 2019
17 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
26 06 2019
07 08 2019
26 06 2019
24 04 2019
03 07 2019
05 06 2019
15 05 2019
01 05 2019
06 02 2019
05 06 2019
20 03 2019
05 06 2019
12 06 2019
05 06 2019
11 09 2019
31 07 2019
20 02 2019
22 05 2019
05 06 2019
10 07 2019
06 01 2016
17 04 2019
26 06 2019
17 04 2019
24 04 2019
14 08 2019
28 08 2019
26 06 2019
03 07 2019
27 03 2019
17 07 2019
04 09 2019
26 06 2019
10 07 2019
03 07 2019
25 09 2019
10 07 2019
14 08 2019
28 08 2019
18 09 2019
19 06 2019
26 06 2019

Nr 12/2019
2019/27
2019/28
2019/24
2019/25
2019/24
2019/24
2019/35
2019/28
2019/39
2019/39
2019/29
2019/23
2019/24
2019/21
2019/21
2019/27
2019/32
2018/40
2019/20
2019/27
2019/24
2019/25
2019/29
2019/28
2019/30
2019/26
2019/32
2019/26
2019/17
2019/27
2019/23
2019/20
2019/18
2019/06
2019/23
2019/12
2019/23
2019/24
2019/23
2019/37
2019/31
2019/08
2019/21
2019/23
2019/28
2016/01
2019/16
2019/26
2019/16
2019/17
2019/33
2019/35
2019/26
2019/27
2019/13
2019/29
2019/36
2019/26
2019/28
2019/27
2019/39
2019/28
2019/33
2019/35
2019/38
2019/25
2019/26

EP 2901036 B1
EP 2901596 B1
EP 2901877 B1
EP 2903178 B1
EP 2903511 B1
EP 2903570 B1
EP 2903608 B1
EP 2903629 B1
EP 2903714 B1
EP 2904036 B1
EP 2904072 B1
EP 2907579 B1
EP 2907643 B1
EP 2910980 B1
EP 2916895 B1
EP 2917359 B1
EP 2917502 B1
EP 2918492 B1
EP 2918755 B1
EP 2918987 B1
EP 2919314 B1
EP 2919632 B1
EP 2919888 B1
EP 2920397 B1
EP 2921159 B1
EP 2927404 B1
EP 2928045 B1
EP 2928327 B1
EP 2929086 B1
EP 2929225 B1
EP 2930606 B1
EP 2931841 B1
EP 2931847 B1
EP 2932654 B1
EP 2932989 B1
EP 2933134 B1
EP 2933416 B1
EP 2933507 B1
EP 2933767 B1
EP 2935065 B1
EP 2935748 B1
EP 2939688 B1
EP 2940122 B1
EP 2940388 B1
EP 2941396 B1
EP 2942376 B1
EP 2943011 B1
EP 2944740 B1
EP 2945883 B1
EP 2945899 B1
EP 2946057 B1
EP 2948504 B1
EP 2948777 B1
EP 2950453 B1
EP 2951574 B1
EP 2953778 B1
EP 2956310 B1
EP 2956346 B1
EP 2956780 B1
EP 2956992 B1
EP 2957487 B1
EP 2958757 B1
EP 2962759 B1
EP 2963036 B1
EP 2964556 B1
EP 2964587 B1
EP 2964771 B1

Nr 12/2019
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

10 07 2019
26 06 2019
12 06 2019
07 08 2019
05 06 2019
08 05 2019
08 05 2019
26 06 2019
19 06 2019
19 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
07 08 2019
08 05 2019
03 07 2019
03 07 2019
11 09 2019
19 06 2019
26 06 2019
05 06 2019
10 07 2019
13 02 2019
12 06 2019
03 07 2019
12 06 2019
17 07 2019
26 06 2019
19 06 2019
19 06 2019
29 05 2019
22 05 2019
12 06 2019
03 07 2019
12 06 2019
09 01 2019
19 06 2019
17 07 2019
15 05 2019
24 04 2019
19 06 2019
10 07 2019
31 07 2019
05 06 2019
17 07 2019
24 07 2019
10 07 2019
21 08 2019
08 05 2019
03 07 2019
10 07 2019
03 07 2019
31 07 2019
24 07 2019
03 07 2019
19 06 2019
28 08 2019
03 07 2019
19 06 2019
26 06 2019
19 06 2019
28 08 2019
26 06 2019
17 04 2019
03 07 2019
05 06 2019
31 07 2019
08 05 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/28
2019/26
2019/24
2019/32
2019/23
2019/19
2019/19
2019/26
2019/25
2019/25
2019/27
2019/27
2019/32
2019/19
2019/27
2019/27
2019/37
2019/25
2019/26
2019/23
2019/28
2019/07
2019/24
2019/27
2019/24
2019/29
2019/26
2019/25
2019/25
2019/22
2019/21
2019/24
2019/27
2019/24
2019/02
2019/25
2019/29
2019/20
2019/17
2019/25
2019/28
2019/31
2019/23
2019/29
2019/30
2019/28
2019/34
2019/19
2019/27
2019/28
2019/27
2019/31
2019/30
2019/27
2019/25
2019/35
2019/27
2019/25
2019/26
2019/25
2019/35
2019/26
2019/16
2019/27
2019/23
2019/31
2019/19

EP 2965729 B1
EP 2965997 B1
EP 2967139 B1
EP 2968316 B1
EP 2968440 B1
EP 2969074 B1
EP 2969227 B1
EP 2970187 B1
EP 2970235 B1
EP 2970345 B1
EP 2970673 B1
EP 2970812 B1
EP 2971609 B1
EP 2972030 B1
EP 2974657 B1
EP 2977006 B1
EP 2978552 B1
EP 2978589 B1
EP 2980441 B1
EP 2980942 B1
EP 2982231 B1
EP 2985106 B1
EP 2985336 B1
EP 2985401 B1
EP 2986313 B1
EP 2986583 B1
EP 2986748 B1
EP 2986910 B1
EP 2987556 B1
EP 2987821 B1
EP 2988782 B1
EP 2988942 B1
EP 2988998 B1
EP 2989496 B1
EP 2989671 B1
EP 2989893 B1
EP 2992012 B1
EP 2992970 B1
EP 2993384 B1
EP 2994327 B1
EP 2994736 B1
EP 2995007 B1
EP 2995200 B1
EP 2995419 B1
EP 2998235 B1
EP 2998628 B1
EP 3000266 B1
EP 3002338 B1
EP 3003741 B1
EP 3005381 B1
EP 3006109 B1
EP 3006586 B1
EP 3010508 B1
EP 3011554 B1
EP 3015818 B1
EP 3016197 B1
EP 3016751 B1
EP 3017760 B1
EP 3017820 B1
EP 3018989 B1
EP 3019317 B1
EP 3020729 B1
EP 3020885 B1
EP 3021954 B1
EP 3022286 B1
EP 3023106 B1
EP 3024468 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

12 06 2019
24 07 2019
17 07 2019
19 06 2019
22 05 2019
24 07 2019
31 07 2019
29 05 2019
12 06 2019
01 05 2019
01 05 2019
26 06 2019
08 05 2019
31 07 2019
03 07 2019
05 06 2019
03 07 2019
19 06 2019
27 03 2019
31 07 2019
24 04 2019
05 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
12 06 2019
19 06 2019
19 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
05 06 2019
26 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
15 05 2019
05 06 2019
19 06 2019
26 06 2019
03 07 2019
19 06 2019
15 05 2019
12 06 2019
10 07 2019
24 07 2019
07 08 2019
17 07 2019
12 06 2019
29 05 2019
26 06 2019
22 05 2019
31 07 2019
24 07 2019
08 05 2019
03 07 2019
18 09 2019
26 12 2018
13 03 2019
15 05 2019
21 08 2019
12 06 2019
08 05 2019
10 07 2019
06 03 2019
09 01 2019
26 06 2019
12 06 2019
17 07 2019
29 05 2019

29
2019/24
2019/30
2019/29
2019/25
2019/21
2019/30
2019/31
2019/22
2019/24
2019/18
2019/18
2019/26
2019/19
2019/31
2019/27
2019/23
2019/27
2019/25
2019/13
2019/31
2019/17
2019/23
2019/27
2019/27
2019/24
2019/25
2019/25
2019/27
2019/27
2019/23
2019/26
2019/27
2019/27
2019/20
2019/23
2019/25
2019/26
2019/27
2019/25
2019/20
2019/24
2019/28
2019/30
2019/32
2019/29
2019/24
2019/22
2019/26
2019/21
2019/31
2019/30
2019/19
2019/27
2019/38
2018/52
2019/11
2019/20
2019/34
2019/24
2019/19
2019/28
2019/10
2019/02
2019/26
2019/24
2019/29
2019/22

EP 3025059 B1
EP 3026258 B1
EP 3026531 B1
EP 3027186 B1
EP 3027236 B1
EP 3027339 B1
EP 3029262 B1
EP 3030272 B1
EP 3030849 B1
EP 3030957 B1
EP 3032287 B1
EP 3033223 B1
EP 3033244 B1
EP 3037724 B1
EP 3039362 B1
EP 3040577 B1
EP 3041376 B1
EP 3041576 B1
EP 3041939 B1
EP 3042073 B1
EP 3042145 B1
EP 3042648 B1
EP 3043450 B1
EP 3043455 B1
EP 3045212 B1
EP 3046740 B1
EP 3046857 B1
EP 3047161 B1
EP 3049170 B1
EP 3049570 B1
EP 3052800 B1
EP 3052830 B1
EP 3053459 B1
EP 3054783 B1
EP 3055439 B1
EP 3057963 B1
EP 3060089 B1
EP 3060275 B1
EP 3060359 B1
EP 3060489 B1
EP 3061867 B1
EP 3062160 B1
EP 3063044 B1
EP 3063488 B1
EP 3063599 B1
EP 3064097 B1
EP 3065743 B1
EP 3065845 B1
EP 3066941 B1
EP 3067246 B1
EP 3067431 B1
EP 3067504 B1
EP 3068491 B1
EP 3068604 B1
EP 3071034 B1
EP 3071292 B1
EP 3071601 B1
EP 3072423 B1
EP 3072505 B1
EP 3072669 B1
EP 3072806 B1
EP 3072859 B1
EP 3074414 B1
EP 3075239 B1
EP 3076813 B1
EP 3077345 B1
EP 3077527 B1

30
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
03 07 2019
12 06 2019
12 06 2019
06 02 2019
12 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
19 06 2019
10 07 2019
12 06 2019
03 07 2019
12 06 2019
24 04 2019
05 06 2019
17 04 2019
12 06 2019
19 06 2019
22 05 2019
12 06 2019
10 07 2019
31 07 2019
26 06 2019
10 07 2019
19 06 2019
10 07 2019
26 06 2019
05 06 2019
10 07 2019
26 06 2019
17 04 2019
07 08 2019
03 07 2019
29 05 2019
12 06 2019
26 06 2019
08 05 2019
28 08 2019
26 06 2019
15 05 2019
19 06 2019
21 08 2019
19 06 2019
03 07 2019
08 05 2019
08 05 2019
24 07 2019
17 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
24 07 2019
24 07 2019
26 06 2019
10 07 2019
05 06 2019
05 06 2019
26 06 2019
24 04 2019
12 06 2019
30 01 2019
26 06 2019
17 07 2019
12 06 2019
05 06 2019
21 08 2019
03 07 2019
12 06 2019
22 05 2019

2019/27
2019/24
2019/24
2019/06
2019/24
2019/24
2019/24
2019/25
2019/28
2019/24
2019/27
2019/24
2019/17
2019/23
2019/16
2019/24
2019/25
2019/21
2019/24
2019/28
2019/31
2019/26
2019/28
2019/25
2019/28
2019/26
2019/23
2019/28
2019/26
2019/16
2019/32
2019/27
2019/22
2019/24
2019/26
2019/19
2019/35
2019/26
2019/20
2019/25
2019/34
2019/25
2019/27
2019/19
2019/19
2019/30
2019/29
2019/30
2019/24
2019/30
2019/30
2019/26
2019/28
2019/23
2019/23
2019/26
2019/17
2019/24
2019/05
2019/26
2019/29
2019/24
2019/23
2019/34
2019/27
2019/24
2019/21

EP 3078127 B1
EP 3079222 B1
EP 3079509 B1
EP 3079964 B1
EP 3081623 B1
EP 3082922 B1
EP 3083012 B1
EP 3083127 B1
EP 3083275 B1
EP 3083278 B1
EP 3083764 B1
EP 3083921 B1
EP 3084070 B1
EP 3085257 B1
EP 3085410 B1
EP 3086063 B1
EP 3087226 B1
EP 3087347 B1
EP 3088295 B1
EP 3088872 B1
EP 3091151 B1
EP 3091624 B1
EP 3092893 B1
EP 3093265 B1
EP 3093363 B1
EP 3093809 B1
EP 3094870 B1
EP 3100058 B1
EP 3102508 B1
EP 3102576 B1
EP 3103439 B1
EP 3103448 B1
EP 3107747 B1
EP 3110475 B1
EP 3116334 B1
EP 3116519 B1
EP 3118165 B1
EP 3118977 B1
EP 3119182 B1
EP 3119386 B1
EP 3120239 B1
EP 3122172 B1
EP 3122361 B1
EP 3122613 B1
EP 3122823 B1
EP 3124599 B1
EP 3125239 B1
EP 3125844 B1
EP 3126026 B1
EP 3126395 B1
EP 3127778 B1
EP 3129398 B1
EP 3131319 B1
EP 3131533 B1
EP 3131695 B1
EP 3131712 B1
EP 3131890 B1
EP 3132066 B1
EP 3132135 B1
EP 3132921 B1
EP 3133144 B1
EP 3134329 B1
EP 3134330 B1
EP 3135266 B1
EP 3136639 B1
EP 3136877 B1
EP 3138614 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

03 07 2019
04 09 2019
10 07 2019
28 08 2019
10 07 2019
07 08 2019
03 07 2019
22 05 2019
12 06 2019
01 05 2019
03 07 2019
03 07 2019
29 05 2019
26 06 2019
10 07 2019
03 07 2019
12 06 2019
11 09 2019
24 07 2019
22 05 2019
24 07 2019
24 07 2019
04 09 2019
10 07 2019
31 07 2019
19 06 2019
12 06 2019
27 03 2019
20 03 2019
07 08 2019
23 01 2019
28 08 2019
31 07 2019
10 07 2019
30 01 2019
12 06 2019
26 06 2019
26 06 2019
10 04 2019
05 06 2019
27 03 2019
07 08 2019
26 06 2019
31 07 2019
03 07 2019
26 06 2019
05 06 2019
19 06 2019
24 07 2019
14 08 2019
24 04 2019
03 07 2019
10 07 2019
15 05 2019
19 06 2019
17 07 2019
24 07 2019
19 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
24 07 2019
19 06 2019
19 06 2019
28 08 2019
15 05 2019
24 07 2019
12 06 2019

Nr 12/2019
2019/27
2019/36
2019/28
2019/35
2019/28
2019/32
2019/27
2019/21
2019/24
2019/18
2019/27
2019/27
2019/22
2019/26
2019/28
2019/27
2019/24
2019/37
2019/30
2019/21
2019/30
2019/30
2019/36
2019/28
2019/31
2019/25
2019/24
2019/13
2019/12
2019/32
2019/04
2019/35
2019/31
2019/28
2019/05
2019/24
2019/26
2019/26
2019/15
2019/23
2019/13
2019/32
2019/26
2019/31
2019/27
2019/26
2019/23
2019/25
2019/30
2019/33
2019/17
2019/27
2019/28
2019/20
2019/25
2019/29
2019/30
2019/25
2019/24
2019/24
2019/30
2019/25
2019/25
2019/35
2019/20
2019/30
2019/24

EP 3139903 B1
EP 3140057 B1
EP 3140362 B1
EP 3141319 B1
EP 3142643 B1
EP 3142751 B1
EP 3142949 B1
EP 3143168 B1
EP 3143365 B1
EP 3143676 B1
EP 3144240 B1
EP 3144249 B1
EP 3144442 B1
EP 3146043 B1
EP 3146044 B1
EP 3146553 B1
EP 3147450 B1
EP 3148841 B1
EP 3148984 B1
EP 3150210 B1
EP 3151338 B1
EP 3154512 B1
EP 3154561 B1
EP 3154959 B1
EP 3155635 B1
EP 3156455 B1
EP 3157348 B1
EP 3157510 B1
EP 3161136 B1
EP 3161390 B1
EP 3162354 B1
EP 3162718 B1
EP 3164391 B1
EP 3165232 B1
EP 3165493 B1
EP 3166612 B1
EP 3166835 B1
EP 3167059 B1
EP 3167873 B1
EP 3169341 B1
EP 3169452 B1
EP 3170585 B1
EP 3172191 B1
EP 3175299 B1
EP 3176344 B1
EP 3179115 B1
EP 3179218 B1
EP 3179629 B1
EP 3181133 B1
EP 3181314 B1
EP 3181524 B1
EP 3182163 B1
EP 3182718 B1
EP 3183340 B1
EP 3184523 B1
EP 3184546 B1
EP 3186342 B1
EP 3186582 B1
EP 3188825 B1
EP 3188965 B1
EP 3190374 B1
EP 3191106 B1
EP 3191598 B1
EP 3192194 B1
EP 3192739 B1
EP 3192910 B1
EP 3192962 B1

Nr 12/2019
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

17 04 2019
07 08 2019
12 06 2019
19 06 2019
17 07 2019
08 05 2019
14 08 2019
19 06 2019
05 06 2019
04 09 2019
26 06 2019
26 06 2019
26 06 2019
17 07 2019
08 05 2019
31 07 2019
12 06 2019
26 06 2019
24 07 2019
28 08 2019
14 08 2019
19 06 2019
14 08 2019
26 06 2019
03 07 2019
14 08 2019
17 07 2019
01 05 2019
11 09 2019
19 06 2019
12 06 2019
26 06 2019
31 07 2019
24 07 2019
10 07 2019
22 05 2019
19 06 2019
23 01 2019
29 05 2019
17 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
14 08 2019
19 06 2019
31 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
24 04 2019
17 07 2019
01 05 2019
03 07 2019
24 07 2019
17 07 2019
12 06 2019
14 08 2019
19 06 2019
29 05 2019
04 09 2019
12 06 2019
24 07 2019
12 06 2019
19 06 2019
12 06 2019
15 05 2019
26 06 2019
05 06 2019
10 07 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/16
2019/32
2019/24
2019/25
2019/29
2019/19
2019/33
2019/25
2019/23
2019/36
2019/26
2019/26
2019/26
2019/29
2019/19
2019/31
2019/24
2019/26
2019/30
2019/35
2019/33
2019/25
2019/33
2019/26
2019/27
2019/33
2019/29
2019/18
2019/37
2019/25
2019/24
2019/26
2019/31
2019/30
2019/28
2019/21
2019/25
2019/04
2019/22
2019/29
2019/27
2019/27
2019/33
2019/25
2019/31
2019/28
2019/30
2019/17
2019/29
2019/18
2019/27
2019/30
2019/29
2019/24
2019/33
2019/25
2019/22
2019/36
2019/24
2019/30
2019/24
2019/25
2019/24
2019/20
2019/26
2019/23
2019/28

EP 3193136 B1
EP 3193832 B1
EP 3193929 B1
EP 3193930 B1
EP 3194232 B1
EP 3194357 B1
EP 3194388 B1
EP 3194434 B1
EP 3195303 B1
EP 3195372 B1
EP 3195754 B1
EP 3197158 B1
EP 3197444 B1
EP 3199015 B1
EP 3200609 B1
EP 3202248 B1
EP 3202460 B1
EP 3202682 B1
EP 3204024 B1
EP 3204155 B1
EP 3204527 B1
EP 3204861 B1
EP 3206518 B1
EP 3207983 B1
EP 3208215 B1
EP 3208362 B1
EP 3208517 B1
EP 3210226 B1
EP 3210341 B1
EP 3210633 B1
EP 3211308 B1
EP 3212182 B1
EP 3212548 B1
EP 3213608 B1
EP 3213616 B1
EP 3213995 B1
EP 3214672 B1
EP 3215371 B1
EP 3215614 B1
EP 3215682 B1
EP 3215766 B1
EP 3216016 B1
EP 3216892 B1
EP 3218351 B1
EP 3218465 B1
EP 3218612 B1
EP 3218886 B1
EP 3219850 B1
EP 3219884 B1
EP 3220057 B1
EP 3222144 B1
EP 3222395 B1
EP 3222616 B1
EP 3223905 B1
EP 3225233 B1
EP 3225317 B1
EP 3225334 B1
EP 3226560 B1
EP 3226944 B1
EP 3227041 B1
EP 3227175 B1
EP 3229619 B1
EP 3229850 B1
EP 3229975 B1
EP 3230150 B1
EP 3231497 B1
EP 3231732 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

12 06 2019
26 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
19 06 2019
26 06 2019
19 06 2019
08 05 2019
26 06 2019
07 08 2019
05 06 2019
03 07 2019
29 05 2019
31 07 2019
19 06 2019
28 08 2019
08 05 2019
10 07 2019
19 06 2019
17 04 2019
27 03 2019
26 06 2019
21 08 2019
08 05 2019
07 08 2019
15 05 2019
31 07 2019
11 09 2019
12 06 2019
26 06 2019
03 07 2019
24 07 2019
05 06 2019
10 07 2019
19 06 2019
10 07 2019
07 08 2019
23 01 2019
01 05 2019
27 03 2019
05 06 2019
22 05 2019
19 06 2019
27 03 2019
17 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
20 03 2019
10 07 2019
31 07 2019
10 07 2019
19 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
19 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
26 06 2019
10 07 2019
12 06 2019
22 05 2019
19 06 2019
03 07 2019
19 06 2019
19 06 2019
03 07 2019
17 07 2019

31
2019/24
2019/26
2019/27
2019/27
2019/25
2019/26
2019/25
2019/19
2019/26
2019/32
2019/23
2019/27
2019/22
2019/31
2019/25
2019/35
2019/19
2019/28
2019/25
2019/16
2019/13
2019/26
2019/34
2019/19
2019/32
2019/20
2019/31
2019/37
2019/24
2019/26
2019/27
2019/30
2019/23
2019/28
2019/25
2019/28
2019/32
2019/04
2019/18
2019/13
2019/23
2019/21
2019/25
2019/13
2019/29
2019/30
2019/24
2019/12
2019/28
2019/31
2019/28
2019/25
2019/24
2019/24
2019/25
2019/27
2019/27
2019/26
2019/28
2019/24
2019/21
2019/25
2019/27
2019/25
2019/25
2019/27
2019/29

EP 3231975 B1
EP 3232422 B1
EP 3234282 B1
EP 3234605 B1
EP 3236991 B1
EP 3237349 B1
EP 3237707 B1
EP 3238595 B1
EP 3238826 B1
EP 3239352 B1
EP 3241427 B1
EP 3241475 B1
EP 3241973 B1
EP 3243069 B1
EP 3244405 B1
EP 3245014 B1
EP 3245317 B1
EP 3245418 B1
EP 3245880 B1
EP 3246154 B1
EP 3247805 B1
EP 3247986 B1
EP 3248701 B1
EP 3248897 B1
EP 3248978 B1
EP 3249215 B1
EP 3249720 B1
EP 3249924 B1
EP 3250041 B1
EP 3250059 B1
EP 3250156 B1
EP 3250692 B1
EP 3251823 B1
EP 3251841 B1
EP 3254681 B1
EP 3255115 B1
EP 3255291 B1
EP 3255408 B1
EP 3256108 B1
EP 3256319 B1
EP 3256447 B1
EP 3256708 B1
EP 3257386 B1
EP 3257390 B1
EP 3257613 B1
EP 3258520 B1
EP 3259095 B1
EP 3260455 B1
EP 3260516 B1
EP 3260565 B1
EP 3260589 B1
EP 3262163 B1
EP 3264899 B1
EP 3264925 B1
EP 3265509 B1
EP 3266557 B1
EP 3266899 B1
EP 3268589 B1
EP 3269829 B1
EP 3270104 B1
EP 3272200 B1
EP 3272239 B1
EP 3272403 B1
EP 3272664 B1
EP 3272894 B1
EP 3273031 B1
EP 3273997 B1

32
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
19 06 2019
08 05 2019
03 07 2019
10 07 2019
12 06 2019
03 07 2019
29 05 2019
05 06 2019
15 05 2019
12 06 2019
12 06 2019
12 06 2019
08 05 2019
12 06 2019
26 06 2019
22 05 2019
05 06 2019
24 07 2019
17 04 2019
12 06 2019
30 01 2019
27 03 2019
19 06 2019
03 04 2019
10 07 2019
03 07 2019
26 06 2019
12 06 2019
05 06 2019
03 07 2019
12 12 2018
12 06 2019
19 06 2019
15 05 2019
24 07 2019
10 07 2019
17 07 2019
26 06 2019
10 07 2019
15 05 2019
26 06 2019
17 04 2019
05 06 2019
10 04 2019
03 07 2019
10 07 2019
04 09 2019
11 09 2019
26 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
05 06 2019
10 07 2019
04 09 2019
26 06 2019
29 05 2019
12 06 2019
03 07 2019
10 07 2019
17 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
22 05 2019
24 07 2019
10 04 2019

2019/25
2019/19
2019/27
2019/28
2019/24
2019/27
2019/22
2019/23
2019/20
2019/24
2019/24
2019/24
2019/19
2019/24
2019/26
2019/21
2019/23
2019/30
2019/16
2019/24
2019/05
2019/13
2019/25
2019/14
2019/28
2019/27
2019/26
2019/24
2019/23
2019/27
2018/50
2019/24
2019/25
2019/20
2019/30
2019/28
2019/29
2019/26
2019/28
2019/20
2019/26
2019/16
2019/23
2019/15
2019/27
2019/28
2019/36
2019/37
2019/26
2019/27
2019/27
2019/28
2019/23
2019/28
2019/36
2019/26
2019/22
2019/24
2019/27
2019/28
2019/29
2019/27
2019/27
2019/27
2019/21
2019/30
2019/15

EP 3277107 B1
EP 3277589 B1
EP 3277615 B1
EP 3277842 B1
EP 3279404 B1
EP 3279418 B1
EP 3280275 B1
EP 3280570 B1
EP 3281529 B1
EP 3282821 B1
EP 3282822 B1
EP 3282871 B1
EP 3283064 B1
EP 3283286 B1
EP 3283394 B1
EP 3283702 B1
EP 3283848 B1
EP 3284463 B1
EP 3284697 B1
EP 3284866 B1
EP 3284875 B1
EP 3285327 B1
EP 3285604 B1
EP 3285840 B1
EP 3286013 B1
EP 3286347 B1
EP 3286369 B1
EP 3286509 B1
EP 3288400 B1
EP 3288996 B1
EP 3290120 B1
EP 3290612 B1
EP 3290629 B1
EP 3290785 B1
EP 3291141 B1
EP 3291786 B1
EP 3292046 B1
EP 3292133 B1
EP 3292733 B1
EP 3293035 B1
EP 3293241 B1
EP 3294909 B1
EP 3296168 B1
EP 3296200 B1
EP 3296603 B1
EP 3297059 B1
EP 3297283 B1
EP 3297284 B1
EP 3297425 B1
EP 3297458 B1
EP 3297459 B1
EP 3297934 B1
EP 3298022 B1
EP 3299559 B1
EP 3300364 B1
EP 3300460 B1
EP 3300641 B1
EP 3301143 B1
EP 3302109 B1
EP 3302187 B1
EP 3302902 B1
EP 3303091 B1
EP 3303092 B1
EP 3303542 B1
EP 3303921 B1
EP 3307288 B1
EP 3307452 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

10 07 2019
10 07 2019
03 07 2019
29 05 2019
26 06 2019
31 07 2019
24 04 2019
05 06 2019
05 06 2019
12 06 2019
05 06 2019
26 06 2019
03 07 2019
12 06 2019
18 09 2019
24 07 2019
24 04 2019
19 06 2019
26 06 2019
19 06 2019
26 06 2019
28 08 2019
01 05 2019
03 07 2019
19 06 2019
11 09 2019
03 07 2019
12 06 2019
03 07 2019
03 07 2019
26 06 2019
04 09 2019
21 08 2019
21 08 2019
05 06 2019
19 06 2019
26 06 2019
10 07 2019
22 05 2019
22 05 2019
12 06 2019
12 06 2019
28 08 2019
12 06 2019
01 05 2019
18 09 2019
26 06 2019
07 08 2019
31 07 2019
13 03 2019
03 07 2019
03 07 2019
17 07 2019
05 06 2019
26 06 2019
10 04 2019
24 07 2019
26 06 2019
17 07 2019
17 07 2019
28 08 2019
24 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
12 06 2019
12 06 2019
19 06 2019

Nr 12/2019
2019/28
2019/28
2019/27
2019/22
2019/26
2019/31
2019/17
2019/23
2019/23
2019/24
2019/23
2019/26
2019/27
2019/24
2019/38
2019/30
2019/17
2019/25
2019/26
2019/25
2019/26
2019/35
2019/18
2019/27
2019/25
2019/37
2019/27
2019/24
2019/27
2019/27
2019/26
2019/36
2019/34
2019/34
2019/23
2019/25
2019/26
2019/28
2019/21
2019/21
2019/24
2019/24
2019/35
2019/24
2019/18
2019/38
2019/26
2019/32
2019/31
2019/11
2019/27
2019/27
2019/29
2019/23
2019/26
2019/15
2019/30
2019/26
2019/29
2019/29
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1482269 A. Wykreślono: Tréfimétaux S.A., Courbevoie,
Francja Wpisano: TREFIMETAUX SAS, Paryż, Francja
(11) 1611150 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja Wpisano: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(11) 1626913 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja Wpisano: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(11) 1670482 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja Wpisano: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria
(11) 1687958 A. Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo,
Finlandia Wpisano: Provenance Asset Group LLC, Pittsford, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 1727686 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 1712063 A. Wykreślono: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia Wpisano: Provenance Asset Group LLC, Pittsford, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 1766154 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 1738365 A. Wykreślono: Forbidden Technologies PLC,
London, Wielka Brytania Wpisano: Blackbird PLC, Londyn, Wielka
Brytania
(11) 1851446 A. Wykreślono: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia Wpisano: Pimatic Oy, Huittinen, Finlandia
(11) 1824440 A. Wykreślono: STANDARD INNOVATION CORPORATION, Ottawa, Kanada Wpisano: 10546933 Canada Inc., Ottawa, Kanada
(11) 1739885 A. Wykreślono: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia Wpisano: Provenance Asset Group LLC, Pittsford, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 1874843 A. Wykreślono: Ashland-Südchemie-Kernfest
GmbH, Hilden, Niemcy Wpisano: ASK Chemicals GmbH, Hilden,
Niemcy
(11) 1777207 A. Wykreślono: Terex Material Handling
GmbH, Salzburg, Austria Wpisano: Demag Cranes & Components
GesmbH, Salzburg, Austria
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(11) 1777207 A. Wykreślono: Demag Cranes & Components
GesmbH, Salzburg, Austria Wpisano: Konecranes and Demag
Ges.m.b.H., Brunn am Gebirge, Austria
(11) 1777207 A. Wykreślono: Konecranes and Demag
Ges.m.b.H., Brunn am Gebirge, Austria Wpisano: Terex GB Limited,
Dungannon, Wielka Brytania
(11) 1944784 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2082180 A. Wykreślono: Nederlandse Organisatie voor
Toegepast -Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, Delft, Holandia
Wpisano: Stichting Wageningen Research, Wageningen, Holandia
(11) 2094974 A. Wykreślono: Polarteknik Oy, Huittinen, Finlandia Wpisano: Pimatic Oy, Huittinen, Finlandia
(11) 2102727 A. Wykreślono: GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BL Technologies, Inc., Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2116778 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2171816 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2209629 A. Wykreślono: Cook Composites & Polymers
Company, North City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CCP
Composites US, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2209629 A. Wykreślono: CCP Composites US, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CCP Composites US LLC, North Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2209629 A. Wykreślono: CCP Composites US LLC, North
Kansas City, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PCCR USA, Inc.,
Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2209629 A. Wykreślono: PCCR USA, Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Polynt Composites USA
Inc., Carpentersville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2229348 A. Wykreślono: Sandvik Materials Technology
Deutschland GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: IPCO Germany
GmbH, Fellbach, Niemcy
(11) 2106006 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2210819 A. Wykreślono: INLINE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowana Goślina, Polska
Wpisano: Inline Plastic Corp., Shelton, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2199418 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2082894 A. Wykreślono: U-NICA Technology AG, Malans, Szwajcaria Wpisano: Hampp Norbert, Amӧneburg, Niemcy
(11) 2082894 A. Wykreślono: Hampp Norbert, Amӧneburg,
Niemcy Wpisano: Weilburger Graphics GmbH, Gerhardshofen, Niemcy
(11) 2254624 A. Wykreślono: SHL Group AB, Nacka Strand,
Szwecja Wpisano: SHL Medical AG, Zug, Szwajcaria
(11) 2244820 A. Wykreślono: Sandvik Materials Technology
Deutschland GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: IPCO Germany
GmbH, Fellbach, Niemcy
(11) 2382055 A. Wykreślono: Buhler Sortex Ltd, London, Wielka Brytania Wpisano: Bühler UK Limited, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2425508 A. Wykreślono: ABB AB, Västerås, Szwecja Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2307079 A. Wykreślono: SHL Group AB, Nacka Strand,
Szwecja Wpisano: SHL Medical AG, Zug, Szwajcaria
(11) 2401010 A. Wykreślono: SHL Group AB, Nacka Strand,
Szwecja Wpisano: SHL Medical AG, Zug, Szwajcaria
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(11) 2356188 A. Wykreślono: Bouty S.p.A., Milano, Włochy
Wpisano: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l., Lodi, Włochy
(11) 2371183 A. Wykreślono: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia Wpisano: Provenance Asset Group LLC, Pittsford, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2394827 A. Wykreślono: Shanghai Baolong Automotive Corporation, Shanghai, Chiny Wpisano: Baolong Huf Shanghai
Electronic Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2228811 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2228885 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2239825 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2317621 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2453538 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2348522 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2345545 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2433727 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2393992 A. Wykreślono: Prütz, Mario, Carpin, Niemcy
Wpisano: FRANKI Grundbau GmbH & Co. KG, Seevetal, Niemcy
(11) 2477611 A. Wykreślono: SANOFI, Paris, Francja Wpisano: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy
(11) 2425028 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2630316 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2398032 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2429047 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2477290 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2353709 A. Wykreślono: Sandvik Materials Technology
Deutschland GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: IPCO Germany
GmbH, Fellbach, Niemcy
(11) 2576718 A. Wykreślono: General Electric Company,
Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BL Technologies, Inc., Minnetonka, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2582701 A. Wykreślono: Altos Therapeutics, LLC, Los
Altos, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Millennium Pharmaceuticals, Inc, Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2593415 A. Wykreślono: Sandvik Materials Technology
Deutschland GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: IPCO Germany
GmbH, Fellbach, Niemcy
(11) 2601028 A. Wykreślono: Sandvik Materials Technology
Deutschland GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: IPCO Germany
GmbH, Göppingen, Niemcy
(11) 2616665 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy Wpisano: MetisMotion GmbH, Monachium,
Niemcy
(11) 2608752 A. Wykreślono: Acandis GmbH & Co. KG, Pfinztal, Niemcy Wpisano: Acandis GmbH, Pforzheim, Niemcy
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(11) 2509086 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2509087 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2512069 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2493154 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2526933 A. Wykreślono: Pharmacyclics, Inc., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: OXFORD AMHERST LLC,
Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2526933 A. Wykreślono: OXFORD AMHERST LLC, Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Pharmacyclics LLC,
Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2663521 A. Wykreślono: SmartTip B.V., Enschede, Holandia Wpisano: Cytosurge AG, Glattbrugg, Szwajcaria
(11) 2751053 A. Wykreślono: Orbital ATK, Inc., Dulles, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Orbital ATK, Inc., Plymouth, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2751053 A. Wykreślono: Orbital ATK, Inc., Plymouth,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Northrop Grumman Innovation Systems, Inc., Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2903819 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2710691 A. Wykreślono: 3M Innovative Properties
Company, Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corning Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2726048 A. Wykreślono: Standard Innovation Corporation, Ottawa, Kanada Wpisano: 10546933 Canada Inc., Ottawa, Kanada
(11) 2779980 A. Wykreślono: MED 2000 S.r.l., Padenghe Sul
Garda, Włochy; FRACCAROLI, DAVIDE, Desenzano del Garda, Włochy Wpisano: 3A Health Care S.r.l., Lonato del Garda, Włochy
(11) 2929740 A. Wykreślono: Nokia Technologies OY, Espoo,
Finlandia Wpisano: Provenance Asset Group LLC, Pittsford, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2634965 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2634880 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2634652 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2639806 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2604714 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2674547 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(11) 2743415 A. Wykreślono: RUWA-Drahtschweisswerk AG,
Sumiswald, Szwajcaria Wpisano: Peikko Group Oy, Lahti, Finlandia
(11) 2741374 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2729619 A. Wykreślono: Hengelhoef Concrete Joints
Manufacturing NV, Genk, Belgia Wpisano: Hengelhoef Concrete
Joints NV, Genk, Belgia
(11) 2882885 A. Wykreślono: Berndorf Hueck Band und Preßblechtechnik GmbH, Berndorf, Austria Wpisano: Berndorf Aktiengesellschaft, Berndorf, Austria
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(11) 2917379 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 3151988 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 3046695 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3153285 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 3117178 A. Wykreślono: Hirtenberger Defence Systems
GmbH & Co KG, Hirtenberg, Austria Wpisano: Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Austria
(11) 3139789 A. Wykreślono: Andmetics Andrea Lehner
Cosmetics GmbH, Linz, Austria Wpisano: andmetics GmbH, Traun,
Austria
(11) 3188975 A. Wykreślono: Hofer KG, Sattledt, Austria
Wpisano: ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG, Mülheim/
Ruhr, Niemcy
(11) 3057128 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3127698 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 230924 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w imieniu współtwórcy: jest „ROBERT BARAN, Rzezawa, PL”, powinno być „WOJCIECH
BARAN, Rzezawa, PL”
(B1) (11) 232751 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) (11) 232760 (11) Postanowiono sprostować opis patentowy ze
względu na stwierdzony błąd drukarski: na stronie 3 w wierszu 29
od dołu jest „CO2”, powinno być „CO2”

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę
zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 228011
(22) 2015 12 15 02/2018
(-)
2019 09 19
(54) Sposób otrzymywania i krystalizacji kwasów diacylowinowych
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Nr 12/2019

(B1) (11) 230932
(22) 2016 12 15 01/2019
(-)
2019 09 19
(54) Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych metodą ciągłą
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
(B1) (11) 230933
(22) 2016 12 15 01/2019
(-)
2019 09 19
(54) Sposób krystalizacji monohydratów kwasów diacylowinowych
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PL. Politechniki 1
00-661 Warszawa
(B1) (11) 232727
(22) 2017 02 21 07/2019
(-)
2019 09 19
(54) Sposób wytwarzania winianów n-alkoholi C1−C3
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa
(B1) (11) 233946 (22) 2016 07 15 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Kompozycja utwardzalnego w świetle widzialnym bezrozpuszczalnikowego lakieru
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233947
(22) 2016 07 15 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Sposób wytwarzania powłoki z lakieru do paznokci na bazie
uretanoakrylanów
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233948 (22) 2016 12 22 12/2019
(10%) 2019 09 30
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnych folii rozpuszczalnych w wodzie oraz biodegradowalna folia rozpuszczalna
w wodzie
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233949
(22) 2017 03 01 12/2019
(10%) 2019 09 30
(54) Kompozyt polimerowy o obniżonej zdolności do elektryzacji i
sposób wytwarzania kompozytu polimerowego o obniżonej zdolności do elektryzacji
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233950
(22) 2017 04 07 12/2019
(10%) 2019 10 21
(54) Sposób badania wytrzymałości muru na ściskanie in situ w
sklepieniach ceglanych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233951
(22) 2017 06 06 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Sposób zwiększania adhezji fotoreaktywnego lakieru do paznokci
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 12/2019
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(B1) (11) 233952
(22) 2017 08 09 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233953
(22) 2017 10 03 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Sposób otrzymywania alfa-myrcenu i alfa-pinenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233954
(22) 2017 12 11 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Sposób izomeryzacji limonenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233955
(22) 2017 12 15 12/2019
(10%) 2019 10 02
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora tytanowo-silikatowego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 233956
(22) 2014 02 20
(54) Siłownik mechaniczny
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

12/2019

(-)

2019 10 28

ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2193196
(54) Antidotum na czynnik inhibitora XA oraz sposoby jego stosowania
(21) 0598 (22) 2019 10 23
(71) Portola Pharmaceuticals, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/18/1345 2019 04 30 ONDEXXYA - ANDEKSANET ALFA
(T3) (68) 2152868
(54) Kompozycje prokariotycznej amoniakoliazy fenyloalaninowej
i sposoby zastosowania wymienionych kompozycji
(21) 0599 (22) 2019 10 25
(71) BioMarin Pharmaceutical Inc., NOVATO (US)
(93) EU/1/19/1362 2019 05 08 PALYNZIQ - PEGWALIAZA
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(T3) (68) 1931710
(54) PRZECIWCIAŁA ANTY-IL-23 SKONSTRUOWANE TECHNIKĄ INŻYNIERII GENETYCZNEJ
(21) 0600 (22) 2019 10 25
(71) Merck Sharp & Dohme Corp., RAHWAY (US)
(93) EU/1/19/1361 2019 04 30 SKYRIZI - RYZANKIZUMAB
(T3) (68) 1713334
(54) Kompozycja grzybobójcza zawierająca pochodną pirydyloetylobenzamidu oraz związek zdolny do hamowania kiełkowania
zarodników lub wzrostu grzybni przez działanie na różne szlaki
metaboliczne
(21) 0601 (22) 2019 10 31
(71) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM (DE)
(93) R-92/2019
2019 05 11 LUNA CARE 71,6 WG
(93) 2180337
2018 09 14 LUNA CARE
(T3) (68) 2768484
(54) LIOFILIZOWANE LIPOSOMY
(21) 0602 (22) 2019 11 04
(71) Jazz Pharmaceuticals Research LLC, PALO ALTO (US)
(93) EU/1/18/1308 2018 08 27 VYXEOS - DAUNORUBICYNA /
CYTARABINA
(T3) (68) 1858481
(54) KOMPOZYCJE OFTALMOLOGICZNE I ICH ZASTOSOWANIE
(21) 0603 (22) 2019 11 05
(71) Laboratoires THEA, CLERMONT-FERRAND (FR)
(93) 22899
2015 12 24 MYDRANE
(93) 14/04920
2015 07 14 MYDANE

ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: 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 i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68) 216528
(54) Kwas 3’-{ N’-[1-(3,4-dimetylofenylo)-3-metylo-5-okso-1,5dihydropirazol-4-ilideno]hydrazyno} -2’-hydroksybifenylo-3-karboksylowy, zawierająca go kompozycja farmaceutyczna i zastosowanie
(21) 0263 (22) 2014 01 17
(71) Novartis AG, BAZYLEA (CH)
(93) EU/1/10/612/001 DO 006 2010 03 15 REVOLADE - ELTROMBOPAG
(98) 2019 10 16
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Nr 12/2019

B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

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

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 105 do nr 71 164)
(Y1) (11) 71149
(41) 2019 08 26
(51) A47B 97/00 (2006.01)
G04B 47/04 (2006.01)
(21) 127036
(22) 2018 02 15
(72) RECZUCH MACIEJ, Żary (PL)
(73) RECZUCH MACIEJ MANUFAKTURA MONIMO, Żary (PL)
(54) Ozdoba w ramie
(Y1) (11) 71162
(41) 2019 06 03
(51) A47C 9/00 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/20 (2006.01)
A47C 3/02 (2006.01)
(21) 126840
(22) 2017 12 01
(72) JACKIEWICZ MACIEJ PIOTR, Starokrzepice (PL)
(73) JACKIEWICZ MACIEJ PIOTR, Starokrzepice (PL)
(54) Krzesło zdrowotne z możliwością bujania
(Y1) (11) 71109
(41) 2019 05 06
(51) A47J 47/16 (2006.01)
A47J 45/06 (2006.01)
A47J 36/34 (2006.01)
A47J 36/12 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
(21) 126725
(22) 2017 10 25

(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Łapa kuchenna na pokrywki
(Y1) (11) 71161
(41) 2018 07 30
(51) A47K 5/18 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
(21) 125960
(22) 2017 01 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
(Y1) (11) 71136
(41) 2018 09 24
(51) A61F 13/15 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/36 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
(21) 127134
(22) 2018 03 09
(30) 2017-33492
2017 03 10
CZ
(72) RYSAVKA PETR, Lulec (CZ); MADERA LIBOR, Batelov (CZ)
(73) FIDE s.r.o., Brtnice (CZ)
(54) Wyrób sanitarny zawierający substancję aktywną powodującą
obniżenie pH środowiska pochwy i/lub zewnętrznych narządów
płciowych
(Y1)
(51)
(21)
(72)

(11) 71142
(41) 2019 06 03
A61G 13/12 (2006.01)
126797
(22) 2017 11 20
ZINKA WIESŁAW, Warszawa (PL)

Nr 12/2019
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(73) MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(54) Ramię przesuwne, samoblokujące
(Y1) (11) 71137
(41) 2016 06 06
(51) A62B 99/00 (2009.01)
(21) 124642
(22) 2015 12 02
(30) 14195977.5
2014 12 02
EP
(72) FITZ HARALD, Friesenheim (DE)
(73) IVECO MAGIRUS AG, Ulm (DE)
(54) Zespół mocujący dla co najmniej jednej części sprzętu wyposażenia wnętrza kabiny pojazdów ratowniczych
(Y1) (11) 71131
(41) 2018 07 02
(51) B01D 53/74 (2006.01)
(21) 125874
(22) 2016 12 22
(72) WIERZBOWSKI PAWEŁ, Dąbrowa Górnicza (PL); PŁONKA
TADEUSZ, Katowice (PL); SZCZELINA PIOTR, Katowice (PL);
MOKROSZ WOJCIECH JAROSŁAW, Rudy (PL); GĄDEK MAKSYMILIAN
MICHAŁ, Rybnik (PL)
(73) SYNGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Zestaw urządzeń do oczyszczania gazu powstałego w reaktorze
zgazowania
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71133
(41) 2019 06 17
B25J 15/00 (2006.01)
126870
(22) 2017 12 12
CZECH KACPER, Przybędza (PL)
CZECH KACPER, Przybędza (PL)
Chwytak

(Y1) (11) 71108
(41) 2019 04 08
(51) B60K 7/00 (2006.01)
B60K 17/14 (2006.01)
(21) 126666
(22) 2017 10 05
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do przeniesienia napędu z silnika elektrycznego
na koło samochodowe
(Y1) (11) 71139
(41) 2019 03 11
(51) B60P 3/14 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B66F 9/00 (2006.01)
(21) 126566
(22) 2017 09 02
(72) KOŃCZAK JAROSŁAW, Warszawa (PL); CIEKOT
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); BIERNACKI SZYMON, Głowno (PL);
WOJCIECHOWSKI WALDEMAR, Głowno (PL); GALAS ALEKSANDER,
Bydgoszcz (PL); WIĘCŁAW ANDRZEJ, Błonie (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ
I SAMOCHODOWEJ, Sulejówek (PL); ZAMET-GŁOWNO ADAM
PRUSKI, ZDZISŁAW ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA, Głowno (PL);
ARPOL NARZĘDZIA PROFESJONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko (PL); CARGOTEC POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard (PL)
(54) Przewoźny warsztat polowy

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

41

B64C 39/12 (2006.01)
B60F 5/02 (2006.01)
126365
(22) 2017 05 23
FOLTYŃSKI MAREK, Jawor Solecki (PL)
FOLTYŃSKI MAREK, Jawor Solecki (PL)
Segment zewnętrzny płata nośnego

(Y1) (11) 71135
(41) 2019 01 14
(51) B65D 51/18 (2006.01)
B65D 47/36 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
(21) 126960
(22) 2018 01 16
(30) U201707336
2017 07 11
UA
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY); ZOCHTCHOUK
JAROSLAV VALERIEVICH, D. Klimovka (BY)
(73) INOSTRANNOJE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOJE
PREDPRIYATIE ALCOPACK, Gomel (BY)
(54) Element zamykający dla pojemnika
(Y1) (11) 71120
(41) 2019 07 15
(51) B65D 85/34 (2006.01)
(21) 126925
(22) 2018 01 04
(72) PANASIEWICZ MARIAN, Lublin (PL); MAZUR JACEK,
Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, Snopków (PL); SOBCZAK
PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Skrzynka do zbioru, przechowywania i transportu owoców
miękkich
(Y1) (11) 71147
(41) 2019 08 26
(51) B66F 3/46 (2006.01)
B60S 9/06 (2006.01)
(21) 127017
(22) 2018 02 13
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Elektryczny podnośnik samochodowy
(Y1) (11) 71138
(41) 2018 02 12
(51) C02F 3/18 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
(21) 125448
(22) 2016 08 05
(72) KIELISZEK DAMIAN, Cierpice (PL); JAROCKI JAN, Toruń (PL);
STANIK MARCIN, Szembekowo (PL)
(73) INVEST-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Dysk aeratora dyskowego
(Y1) (11) 71141
(41) 2019 04 08
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 126661
(22) 2017 10 04
(72) URBANOWICZ ZDZISŁAW, Gdańsk (PL); STOJEK ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); FIUK ARTUR, Gdańsk (PL)
(73) T.T.U. URBANOWICZ ZDZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Reaktor do termolizy odpadów gumowych

(Y1) (11) 71117
(41) 2015 08 31
(51) B60R 22/12 (2006.01)
(21) 123825
(22) 2015 02 25
(72) JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL); JURECKI RAFAŁ S., Kielce (PL);
STAŃCZYK TOMASZ LECH, Kołomań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Połączenie pasa bezpieczeństwa z językiem wtykowym

(Y1) (11) 71132
(41) 2018 12 03
(51) E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(21) 126385
(22) 2017 05 29
(72) BOROWSKI MARIAN, Warszawa (PL)
(73) BOROWSKI MARIAN LOGIS, Warszawa (PL)
(54) Przewoźna przegroda przeciwpowodziowa

(Y1) (11) 71107
(41) 2018 12 03
(51) B64C 37/00 (2006.01)

(Y1) (11) 71157
(41) 2019 07 01
(51) E02D 27/42 (2006.01)
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E04H 12/22 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
(62) 126334
(21) 128105
(22) 2017 05 08
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Podpora pionowa do mocowania w gruncie
(Y1) (11) 71119
(41) 2019 04 08
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 126641
(22) 2017 09 27
(72) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(73) DURAJ’S WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz (PL)
(54) Panel podłogowy
(Y1) (11) 71118
(41) 2019 02 25
(51) E04F 21/165 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
B05C 17/01 (2006.01)
(21) 126545
(22) 2017 08 24
(72) DRZEWIECKI TOMASZ, Mochle (PL)
(73) DRZEWIECKI TOMASZ, Mochle (PL)
(54) Fugownica
(Y1) (11) 71130
(41) 2019 05 06
(51) E04G 5/04 (2006.01)
E04G 3/20 (2006.01)
E04G 1/12 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
(21) 126729
(22) 2017 10 25
(72) SAJ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) SAJ MICHAŁ SAYLINE, Warszawa (PL)
(54) Konsola elewacyjna rusztowania budowlanego
(Y1) (11) 71134
(41) 2018 02 26
(51) E05B 13/08 (2006.01)
(21) 125495
(22) 2016 08 21
(72) MARCHLEWICZ MIECZYSŁAW, Świecie (PL)
(73) ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połaniec (PL)
(54) Klamka okienna
(Y1) (11) 71143
(41) 2019 06 17
(51) E05B 13/10 (2006.01)
E05B 5/02 (2006.01)
E05C 3/00 (2006.01)
(21) 126846
(22) 2017 12 04
(72) JANKOWSKI ŁUKASZ, Sosnowiec (PL); KWIECIŃSKI MICHAŁ,
Ruda Śląska (PL)
(73) EURO-LOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(54) Klamka uchylna
(Y1) (11) 71152
(41) 2019 05 06
(51) E05C 9/18 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
(21) 127572
(22) 2018 08 30
(30) u201710449
2017 10 30
UA
(72) BIULENT YORIUK, Dnipro (UA)
(73) Axor Industry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Dnipro (UA)
(54) Ustalacz uchyłu skrzydła do okien z polichlorku winylu
(Y1) (11) 71154
(41) 2019 03 11
(51) E05C 9/18 (2006.01)
(21) 127574
(22) 2018 08 30
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(30) u201708787
2017 09 01
UA
(72) BIULENT YORIUK, Dnipro (UA)
(73) Axor Industry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Dnipro (UA)
(54) Antywyważeniowy element ryglujący okucia okiennego
(Y1) (11) 71153
(41) 2019 03 11
(51) E05D 15/52 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 127573
(22) 2018 08 30
(30) u201708788
2017 09 01
UA
(72) BIULENT YORIUK, Dnipro (UA)
(73) Axor Industry Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Dnipro (UA)
(54) Dolny zawias skrzydła do okien PCV
(Y1) (11) 71121
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126927
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(Y1) (11) 71122
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126928
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(Y1) (11) 71123
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126929
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(Y1) (11) 71124
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126930
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(Y1) (11) 71125
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126931
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
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(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego

(72) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(73) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(54) Złącze przewodów rurowych

(Y1) (11) 71126
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126932
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego

(Y1) (11) 71115
(41) 2018 10 22
(51) F16L 21/035 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16L 27/10 (2006.01)
(21) 127088
(22) 2018 02 21
(72) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(73) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(54) Manszeta elastyczna, zwłaszcza zabezpieczająca przestrzeń
pomiędzy dwoma rurami jedna w drugiej

(Y1) (11) 71127
(41) 2019 07 15
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126933
(22) 2018 01 05
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(Y1) (11) 71156
(41) 2015 05 25
(51) E06B 5/20 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(62) 406155
(21) 128047
(22) 2013 11 20
(72) RÓŻYCKI ZBIGNIEW, Katowice (PL)
(73) RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice (PL)
(54) Wewnętrzny panel skrzydła drzwiowego dla drzwi przeciwpożarowych o zwiększonej izolacyjności akustycznej
(Y1) (11) 71106
(41) 2019 03 11
(51) E06B 9/00 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
(21) 126588
(22) 2017 09 08
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Okienny ogranicznik przewiewu
(Y1) (11) 71129
(41) 2019 03 25
(51) F16B 25/00 (2006.01)
F16B 25/04 (2006.01)
(21) 127614
(22) 2018 09 10
(30) 17190582.1
2017 09 12
EP
(72) HÄMÄLÄINEN PAULUS, Nurmijärvi (FI)
(73) KINGI OY, Nurmijärvi (FI)
(54) Powlekany gwintowany element złączny

(Y1) (11) 71150
(41) 2019 09 09
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
(21) 127080
(22) 2018 03 01
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Pokrywka pojemnika znicza elektrycznego
(Y1) (11) 71140
(41) 2019 03 11
(51) F23C 7/00 (2006.01)
(21) 126578
(22) 2017 09 05
(72) NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL); ŚLĘZAK WOJCIECH, Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Palnik do spalania biomasy, zwłaszcza w postaci zrębków
(Y1) (11) 71116
(41) 2016 08 29
(51) F23L 5/02 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
(21) 123820
(22) 2015 02 23
(72) BRZESKI MICHAŁ, Piła (PL)
(73) PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Wentylator promieniowy z silnikiem wewnętrznym
(Y1) (11) 71148
(41) 2019 08 26
(51) F24F 11/00 (2018.01)
H01H 13/02 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/0489 (2013.01)
G06F 3/044 (2006.01)
(21) 127033
(22) 2018 02 15
(72) KOWALCZYK MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) KOWALCZYK MICHAŁ NEXWELL ENGINEERING, Wrocław (PL)
(54) Panel sterowania WPX

(Y1) (11) 71128
(41) 2019 08 12
(51) F16G 3/08 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
(21) 126987
(22) 2018 01 31
(72) MICHALSKI TOMASZ, Knurów (PL)
(73) MICHALSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOMSTAL, Knurów (PL)
(54) Zespół zacisku śrubowego do taśm przenośnikowych

(Y1) (11) 71158
(41) 2018 06 04
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F16L 33/32 (2006.01)
F16L 37/12 (2006.01)
(62) 419644
(21) 128140
(22) 2016 11 30
(72) WOSZCZYNA-BRZÓZKA KRYSTYNA, Blachownia (PL); JAŚKO
PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) WOSZCZYNA-BRZÓZKA KRYSTYNA, Blachownia (PL); JAŚKO
PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(54) Złącze, zwłaszcza przewodów wentylacyjnych

(Y1) (11) 71105
(41) 2019 05 06
(51) F16L 19/02 (2006.01)
F16L 15/04 (2006.01)
(21) 126742
(22) 2017 10 28

(Y1) (11) 71155
(41) 2019 04 23
(51) F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
(21) 127770
(22) 2017 05 04
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(30) PUV-2016-260 2016 05 06
CZ
(86) 2017 05 04
PCT/CZ17/00035
(87) 2017 11 09
WO17/190716
(72) HALADA MICHAL, Hamr (CZ)
(73) Blaze Harmony s.r.o., Trnávka (CZ)
(54) Urządzenie grzewcze ciepłowodne ze zintegrowanym automatycznym mieszaniem wody do ochrony przed korozją niskotemperaturową
(Y1) (11) 71151
(41) 2018 04 09
(51) F41A 19/12 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
(62) 419012
(21) 127857
(22) 2016 10 06
(72) WITEK RAFAŁ, Mysłów (PL)
(73) WITEK RAFAŁ, Mysłów (PL)
(54) Mechanizm spustowy broni palnej, z przyśpiesznikiem
(Y1) (11) 71164
(41) 2019 09 09
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(21) 127084
(22) 2018 03 01
(72) LUSTOFIN KRZYSZTOF, Wólka Grądzka (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); BURNAT KATARZYNA, Janowice (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Mobilna strzelnica kontenerowa
(Y1) (11) 71163
(41) 2019 09 09
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(21) 127085
(22) 2018 03 01
(72) LUSTOFIN KRZYSZTOF, Wólka Grądzka (PL); JAROSZ DAMIAN,
Mokrzyska (PL); BURNAT KATARZYNA, Janowice (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Mobilna strzelnica kontenerowa
(Y1) (11) 71145
(41) 2019 07 29
(51) G01C 5/04 (2006.01)
G01C 9/22 (2006.01)
(21) 126970
(22) 2018 01 23
(72) PRZYBYLSKI ZBIGNIEW, Poznań (PL)
(73) GOOD-BELTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy
(Y1) (11) 71146
(41) 2019 07 29
(51) G01C 15/10 (2006.01)
G01C 9/02 (2006.01)
(21) 126976
(22) 2018 01 24
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); BACIOR STANISŁAW,
Kraków (PL); GAWROŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); PIJANOWSKI
JACEK, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uchwyt pionizujący
(Y1) (11) 71144
(41) 2019 07 29
(51) G07F 11/62 (2006.01)
G07F 7/06 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
(21) 126957
(22) 2018 01 15
(72) KOZANKIEWICZ JULIAN BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) NOA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Samoobsługowe, zespolone stanowisko zakupu gazu palnego
i usług przesyłek pocztowych
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(Y1) (11) 71110
(41) 2018 08 27
(51) G08G 1/005 (2006.01)
(21) 126055
(22) 2017 02 17
(72) KORZEC RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) WAVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Urządzenie ostrzegające kierowców i pieszych na przejściu dla
pieszych z doświetleniem przejść oraz ostrzegającymi lampami
(Y1) (11) 71111
(41) 2018 08 27
(51) G08G 1/005 (2006.01)
(21) 126056
(22) 2017 02 17
(72) KORZEC RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) WAVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Urządzenie ostrzegające kierowców i pieszych na przejściu dla
pieszych z doświetleniem przejść oraz ostrzegającą lampą
(Y1) (11) 71112
(41) 2018 08 27
(51) G08G 1/005 (2006.01)
(21) 126057
(22) 2017 02 17
(72) KORZEC RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) WAVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Urządzenie ostrzegające kierowców i pieszych na przejściu dla
pieszych z doświetleniem przejść
(Y1) (11) 71113
(41) 2018 08 27
(51) G08G 1/005 (2006.01)
(21) 126078
(22) 2017 02 24
(72) KORZEC RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) WAVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Urządzenie ostrzegające kierowców i pieszych na przejściu dla
pieszych z lampą ostrzegającą
(Y1) (11) 71114
(41) 2018 08 27
(51) G08G 1/005 (2006.01)
(21) 126079
(22) 2017 02 24
(72) KORZEC RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) WAVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Urządzenie ostrzegające kierowców i pieszych na przejściu dla
pieszych z lampami ostrzegającymi
(Y1) (11) 71160
(41) 2016 07 04
(51) H02G 7/02 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
(62) 410754
(21) 127994
(22) 2014 12 23
(72) KURBIEL WIESŁAW, Poskwitów (PL); CYRAN PIOTR, Miękinia (PL)
(73) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH
ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Układ izolacyjny mostka prądowego dla pojedynczych przewodów roboczych
(Y1) (11) 71159
(41) 2016 07 04
(51) H02G 7/02 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
(62) 410760
(21) 128048
(22) 2014 12 23
(72) KURBIEL WIESŁAW, Poskwitów (PL); CYRAN PIOTR, Miękinia (PL)
(73) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH
ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Układ izolacyjny mostka prądowego dla wiązkowych przewodów roboczych
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP
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1

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A47B 97/00 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/20 (2006.01)
A47C 3/02 (2006.01)
A47J 47/16 (2006.01)
A47J 45/06 (2006.01)
A47J 36/34 (2006.01)
A47J 36/12 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
A47K 5/18 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A61G 13/12 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/36 (2006.01)
A62B 99/00 (2009.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
B05C 17/01 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
B60F 5/02 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60K 17/14 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
B60S 9/06 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B64C 39/12 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 47/36 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B66F 9/00 (2006.01)
B66F 3/46 (2006.01)
C02F 3/18 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 21/165 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04G 5/04 (2006.01)
E04G 3/20 (2006.01)
E04G 1/12 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)

71149
71162
71162*
71162*
71162*
71109
71109*
71109*
71109*
71109*
71161
71136
71142
71136*
71136*
71136*
71136*
71137
71131
71138*
71118*
71118*
71133
71107*
71108
71108*
71139
71139*
71117
71147*
71107
71107*
71161*
71135
71135*
71135*
71120
71128*
71139*
71147
71138
71141
71157*
71132
71132*
71132*
71157
71119
71118
71118*
71130*
71130
71130*
71130*
71157*
71164*

E04H 3/10 (2006.01)
E05B 13/08 (2006.01)
E05B 13/10 (2006.01)
E05B 5/02 (2006.01)
E05C 3/00 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 5/20 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 25/04 (2006.01)
F16G 3/08 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16L 15/04 (2006.01)
F16L 21/035 (2006.01)
F16L 27/10 (2006.01)
F16L 33/32 (2006.01)
F16L 37/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)

71163*
71134
71143
71143*
71143*
71152
71154
71152*
71153
71153*
71121
71121*
71121*
71122
71122*
71122*
71123
71123*
71123*
71124
71124*
71124*
71125
71125*
71125*
71126
71126*
71126*
71127
71127*
71127*
71156
71156*
71156*
71106
71106*
71116*
71129
71129*
71128
71115*
71105
71105*
71115
71115*
71158*
71158*
71150
71150*
71140
71116
71148
71158
71155
71155*
71151

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

F41A 19/17 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
G01C 5/04 (2006.01)
G01C 9/22 (2006.01)
G01C 15/10 (2006.01)
G01C 9/02 (2006.01)
G04B 47/04 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/0489 (2013.01)

2

71151*
71164
71164*
71163
71163*
71145
71145*
71146
71146*
71149*
71144*
71148*
71148*

1

G06F 3/044 (2006.01)
G07F 11/62 (2006.01)
G07F 7/06 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
H01H 13/02 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02G 7/00 (2006.01)

2

71148*
71144
71144*
71110
71111
71112
71113
71114
71148*
71160
71160*
71159
71159*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

71105
71106
71107
71108
71109
71110
71111
71112
71113
71114
71115
71116
71117
71118
71119
71120
71121
71122
71123
71124
71125
71126
71127
71128
71129
71130
71131
71132
71133
71134

F16L 19/02 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
A47J 47/16 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
G08G 1/005 (2006.01)
F16L 21/035 (2006.01)
F23L 5/02 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
E04F 21/165 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
B65D 85/34 (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)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
F16G 3/08 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
E04G 5/04 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
E02B 3/04 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
E05B 13/08 (2006.01)

71135
71136
71137
71138
71139
71140
71141
71142
71143
71144
71145
71146
71147
71148
71149
71150
71151
71152
71153
71154
71155
71156
71157
71158
71159
71160
71161
71162
71163
71164

B65D 51/18 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A62B 99/00 (2009.01)
C02F 3/18 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
A61G 13/12 (2006.01)
E05B 13/10 (2006.01)
G07F 11/62 (2006.01)
G01C 5/04 (2006.01)
G01C 15/10 (2006.01)
B66F 3/46 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
A47B 97/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
E06B 5/20 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
A47K 5/18 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 120689
(U1) (21) 121284
(U1) (21) 124001

16/2012
21/2013
22/2016

(U1) (21) 124002
(U1) (21) 124006
(U1) (21) 124304

22/2016
22/2016
04/2017
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(U1) (21) 125661
11/2018
(U1) (21) 126354
24/2018
(U1) (21) 126368(62) 120689
25/2017

(U1) (21) 126388
(U1) (21) 126442
(U1) (21) 126478

25/2018
01/2019
03/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123615
(U1) (21) 124303

13/2016
04/2017

(U1) (21) 125629

08/2018

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123532
(U1) (21) 123533
(U1) (21) 123721
(U1) (21) 123785
(U1) (21) 124112
(U1) (21) 124675
(U1) (21) 124718
(U1) (21) 124990
(U1) (21) 125055
(U1) (21) 125101
(U1) (21) 125236
(U1) (21) 125300
(U1) (21) 125339
(U1) (21) 125361
(U1) (21) 125365
(U1) (21) 125367
(U1) (21) 125401
(U1) (21) 125419
(U1) (21) 125447
(U1) (21) 125474
(U1) (21) 125483
(U1) (21) 125493
(U1) (21) 125498
(U1) (21) 125523
(U1) (21) 125573
(U1) (21) 125602

10/2016
10/2016
15/2016
17/2015
25/2016
01/2017
18/2017
20/2017
22/2017
24/2016
26/2017
02/2018
09/2017
03/2018
03/2018
03/2018
03/2018
04/2018
04/2018
05/2018
05/2018
05/2018
05/2018
06/2018
07/2018
07/2018

(U1) (21) 125608
(U1) (21) 125609
(U1) (21) 125646
(U1) (21) 125713
(U1) (21) 125714
(U1) (21) 125760
(U1) (21) 125765
(U1) (21) 125822
(U1) (21) 125867
(U1) (21) 125868
(U1) (21) 125917
(U1) (21) 125950
(U1) (21) 125973
(U1) (21) 125999
(U1) (21) 126051
(U1) (21) 126189
(U1) (21) 126223
(U1) (21) 126269
(U1) (21) 126293
(U1) (21) 126407
(U1) (21) 126624
(U1) (21) 126662
(U1) (21) 126684
(U1) (21) 127025
(U1) (21) 127128

08/2018
04/2018
08/2018
10/2018
10/2018
17/2017
17/2017
13/2018
14/2018
14/2018
15/2018
16/2018
16/2018
01/2018
18/2018
21/2018
18/2017
16/2017
22/2018
24/2017
05/2018
02/2018
09/2018
14/2018
20/2018

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 66492
(Y1) (11) 66673
(Y1) (11) 68333
(Y1) (11) 68372

2019 01 25
2019 02 11
2019 01 31
2019 01 16

Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.

(Y1) (11) 68375
(Y1) (11) 68426
(Y1) (11) 68446
(Y1) (11) 68483
(Y1) (11) 68484
(Y1) (11) 68485
(Y1) (11) 68530
(Y1) (11) 68532
(Y1) (11) 68551
(Y1) (11) 68672
(Y1) (11) 68674
(Y1) (11) 68751
(Y1) (11) 68793
(Y1) (11) 68877
(Y1) (11) 69128
(Y1) (11) 69258
(Y1) (11) 69446
(Y1) (11) 69681
(Y1) (11) 69716
(Y1) (11) 69719
(Y1) (11) 69721
(Y1) (11) 69847
(Y1) (11) 69872
(Y1) (11) 69934
(Y1) (11) 70009
(Y1) (11) 70010

2019 01 23
2019 01 20
2019 01 27
2019 01 22
2019 01 23
2019 01 27
2019 01 27
2019 02 07
2019 02 11
2019 01 24
2019 02 13
2019 02 10
2019 01 31
2019 01 22
2019 01 24
2019 02 10
2019 01 15
2019 01 19
2019 01 22
2019 01 22
2019 01 23
2019 01 29
2019 01 15
2019 01 30
2019 02 05
2019 01 22

Nr 12/2019
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.
Prawo wygasło w całosci.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 66166 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67316 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67325 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67391 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67392 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Pol-
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ska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67396 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67426 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD
GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 67507 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67514 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67713 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 67874 A. Wykreślono: PESA ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848 Wpisano: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838
(11) 68264 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD
GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142446830
(11) 69133 A. Wykreślono: MZ FORMA MARCINIAK-ZACHARJASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470972354 Wpisano: MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 470972354
(11) 69134 A. Wykreślono: MZ FORMA MARCINIAK-ZACHARJASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470972354 Wpisano: MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 470972354
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(11) 69135 A. Wykreślono: MZ FORMA MARCINIAK-ZACHARJASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470972354 Wpisano: MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 470972354
(11) 69136 A. Wykreślono: MZ FORMA MARCINIAK-ZACHARJASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470972354 Wpisano: MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 470972354
(11) 69137 A. Wykreślono: MZ FORMA MARCINIAK-ZACHARJASZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470972354 Wpisano: MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 470972354
(11) 69549 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980

OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony
ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wzoru użytkowego oraz
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(Y1) (11) 71161
(22) 2017 01 18 16/2018
(-)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2019 10 21

48

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12/2019

C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–
–

(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–

numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
data prawa z rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografia wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Fotel
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 25 693 do nr 25 764)

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

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

30-06
(11) 25693
(22) 2018 10 29
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Domek dla kota

(21) 27060

06-01
(11) 25694
(22) 2019 07 01
(21) 27805
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Krzesło

(51) 06-01
(11) 25695
(22) 2019 07 01
(21) 27806
(73) SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
(72) SIKORA DOMINIK

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

06-03
(11) 25696
(22) 2019 07 01
(21) 27807
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Stół

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

06-03
(11) 25697
(22) 2019 07 01
(21) 27808
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Stół

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

06-03
(11) 25698
(22) 2019 07 01
(21) 27809
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Stół

Nr 12/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-01, 06-03 (11) 25699 (22) 2019 07 01
(21) 27810
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Zestaw meblowy stołek i stół

(54) Fotel
(55)

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

06-03
(11) 25700
(22) 2019 07 01
(21) 27811
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Stół

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

06-03
(11) 25701
(22) 2019 07 01
(21) 27812
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Stół

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

06-01
(11) 25702
(22) 2019 07 01
(21) 27813
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Krzesło
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06-04
(11) 25704
(22) 2019 07 01
(21) 27831
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
SIKORA DOMINIK
Komoda

(51) 06-02, 06-05 (11) 25705 (22) 2019 07 17
(21) 27849
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa rozkładana
(55)

(51) 06-01
(11) 25703
(22) 2019 07 01
(21) 27814
(73) SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice (PL)
(72) SIKORA DOMINIK

(51) 25-01
(11) 25706
(22) 2019 05 30
(73) BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice (PL)
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ
(54) Profil
(55)

(21) 27850

(51) 25-01
(11) 25707
(22) 2019 05 30
(73) BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice (PL)
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ

(21) 27851
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(54) Profil
(55)

(51) 06-02
(11) 25708
(22) 2019 07 17
(21) 27852
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

Nr 12/2019

(54) Format raportowania poziomu kompetencji na bazie pomiaru
zachowań grą kompetencyjną
(55)

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

22-05
(11) 25711
(22) 2019 08 13
TUŃSKI GRZEGORZ, Ostróda (PL)
TUŃSKI GRZEGORZ
Łódka zanętowa

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

09-09
(11) 25712
(22) 2019 08 06
(21) 27890
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25713
(22) 2019 08 06
(21) 27888
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 27908

(51) 06-01
(11) 25709
(22) 2019 07 17
(21) 27853
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Fotel
(55)

(51) 21-01
(11) 25710
(22) 2018 12 31
(21) 27237
(73) INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU IOCUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) KWIECIEŃ BARTOSZ

(51) 23-06
(11) 25714
(22) 2019 06 24
(21) 27772
(73) MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE MALINEX, Łęczna (PL)
(72) MALINOWSKI RYSZARD

Nr 12/2019
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(54) Przyrząd do montażu i demontażu armatury
(55)

(51) 08-05
(11) 25715
(22) 2019 06 24
(21) 27773
(73) MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE MALINEX, Łęczna (PL)
(72) Malinowski Ryszard
(54) Klucz do napraw konserwacyjno-montażowych torowisk
(55)

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

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

51

(72) DĄBROWSKI GRZEGORZ
(54) Narożnik budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25719
(22) 2019 06 03
(21) 27706
(73) IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY,
Golub-Dobrzyń (PL)
(72) DĄBROWSKI GRZEGORZ
(54) Narożnik budowlany
(55)

13-02
(11) 25716
(22) 2019 06 24
(21) 27774
ORT SPÓŁKA JAWNA, Myszków (PL)
OPAŁKA RYSZARD, TORBUS MICHAŁ
Transformator potrzeb własnych z rezystorem uziemiającym

(51) 15-99
(11) 25720
(22) 2019 04 08
(73) EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(72) Soja Paweł, Mikulski Michał
(54) Robot
(55)

(21) 27535

(51) 25-02
(11) 25721
(22) 2019 01 15
(73) OWCZAREK GRZEGORZ, Cetty (PL)
(72) OWCZAREK GRZEGORZ

(21) 27285

25-01
(11) 25717
(22) 2019 07 01
(21) 27798
KLETA ANDRZEJ KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE, Gliwice (PL)
KLETA ANDRZEJ
Elastyczna kształtka termoizolacyjna i dźwiękochłonna

(51) 25-01
(11) 25718
(22) 2019 06 03
(21) 27708
(73) IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY,
Golub-Dobrzyń (PL)

52
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(54) Ozdobne segmenty ogrodzeniowe
(55)

(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

(51) 26-01
(11) 25722
(22) 2019 08 18
(21) 27918
(73) RAPCEWICZ RENATA WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Brańsk (PL)
(72) RAPCEWICZ RENATA
(54) Aplikacja na lampiony nagrobne
(55)

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

09-09
(11) 25723
(22) 2019 08 12
(21) 27903
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25724
(22) 2019 08 12
(21) 27900
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25725
(22) 2019 08 12
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

Nr 12/2019

(21) 27902

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

09-09
(11) 25726
(22) 2019 08 12
(21) 27899
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 06-04
(11) 25727
(22) 2019 08 14
(21) 27914
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak (PL)
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-01
(11) 25728
(22) 2019 06 10
(21) 27748
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

Nr 12/2019
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(51) 02-02
(11) 25729
(22) 2019 08 14
(21) 27677
(73) KRZAKIEWICZ-ROSPOND MAGDALENA, Gliwice (PL);
BARTOSZEWICZ-OLIVEIRA DOROTA, Gliwice (PL)
(72) KRZAKIEWICZ-ROSPOND MAGDALENA, BARTOSZEWICZOLIVEIRA DOROTA
(54) Bluza
(55)

(51) 21-03
(11) 25730
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Urządzenie na plac zabaw
(55)

(21) 27647

(51) 21-03
(11) 25731
(22) 2019 05 15
(73) VINCI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły (PL)
(72) CHODKOWSKI PAWEŁ
(54) Karuzela
(55)

(21) 27646
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(51) 12-12
(11) 25732
(22) 2019 07 29
(21) 27874
(73) SOŁTYSIAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE SOJAN IMPORT-EKSPORT, Kamyk (PL)
(72) SOŁTYSIAK JAN
(54) Stelaż wózka dziecięcego
(55)

(51) 02-02
(11) 25733
(22) 2019 07 29
(21) 27875
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL);
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa (PL)
(72) KOSIŃSKA BARBARA, CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, SUCHOCKI
PIOTR, KULESZA BOGUSŁAWA, BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF,
KOPACZ ROBERT, PANAŚ PRZEMYSŁAW, HORECKI ARTUR
(54) Spodnie narciarskie
(55)

(51) 02-02
(11) 25734
(22) 2019 07 29
(21) 27876
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL);
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa (PL)
(72) KOSIŃSKA BARBARA, CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, SUCHOCKI
PIOTR, KULESZA BOGUSŁAWA, BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF,

54
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KOPACZ ROBERT, PANAŚ PRZEMYSŁAW, HORECKI ARTUR
(54) Ubranie ocieplające
(55)

Nr 12/2019

(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 06-06
(11) 25738
(22) 2019 06 06
(21) 27717
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 06-06
(11) 25735
(22) 2019 06 06
(21) 27714
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 06-06
(11) 25736
(22) 2019 06 06
(21) 27715
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 06-06
(11) 25737
(22) 2019 06 06
(21) 27716
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN

(51) 06-06
(11) 25739
(22) 2019 06 06
(21) 27718
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 23-05
(11) 25740
(22) 2018 10 30
(21) 27067
(73) EXPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra (PL)
(72) SZEFNER WOJCIECH, PŁUCIENNIK-KOROPCZUK EWELINA,
GREINERT ANDRZEJ
(54) Pellet
(55)

(51) 09-01
(11) 25741
(22) 2019 08 21
(21) 27925
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)

Nr 12/2019
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(72) GRYNICKI JACEK
(54) Opakowanie
(55)

(51) 26-01
(11) 25742
(22) 2019 08 20
(21) 27924
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno (PL)
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Korpus znicza
(55)

55

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

30-04
(11) 25745
(22) 2019 07 31
(21) 27879
SZMULSKA ALICJA WERSAL-GALLERY, Września (PL)
SZMULSKA ALICJA
Czaprak

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

02-02
(11) 25746
(22) 2019 07 31
(21) 27880
SZMULSKA ALICJA WERSAL-GALLERY, Września (PL)
SZMULSKA ALICJA
Koszulka damska do jazdy konnej

(51) 26-01
(11) 25743
(22) 2019 08 20
(21) 27922
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno (PL)
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Korpus znicza
(55)
(51) 09-05
(11) 25747
(22) 2019 05 29
(21) 27694
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Owijka na rożki
(55)

(51) 19-08
(11) 25744
(22) 2019 07 04
(21) 27822
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(72) GRYNICKI JACEK
(54) Etykieta na pojemnik
(55)

(51) 09-03
(11) 25748
(22) 2019 05 15
(21) 27643
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)

56
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(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Pojemnik na lody
(55)

Nr 12/2019

(54) Kurtka narciarska
(55)

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

06-02
(11) 25751
(22) 2019 08 06
WYDER PAULINA, Pieczyska (PL)
WYDER PAULINA, NOWOJEWSKI PATRYK
Kanapa

(21) 27889

(51) 10-04
(11) 25749
(22) 2019 06 28
(21) 27789
(73) PALKA TOMASZ SOLID-BHP CENTRUM SZKOLEŃ I USŁUG BHP
I P.POŻ, Mszana Dolna (PL)
(72) PALKA TOMASZ
(54) Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych
(55)

(51) 23-06
(11) 25752
(22) 2019 08 07
(21) 27892
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Umywalka łazienkowa
(55)

(51) 02-02
(11) 25750
(22) 2019 07 29
(21) 27872
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL);
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa (PL)
(72) KOSIŃSKA BARBARA, CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, SUCHOCKI
PIOTR, KULESZA BOGUSŁAWA, BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF,
KOPACZ ROBERT, PANAŚ PRZEMYSŁAW, HORECKI ARTUR

(51) 06-99
(11) 25753
(22) 2019 08 20
(73) BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy (PL)
(72) BŁOŃSKI JANUSZ

(21) 27920

Nr 12/2019
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(51) 19-08
(11) 25758
(22) 2019 08 14
(21) 27911
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta
(55)

(54) Stojak pod choinkę
(55)

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

29-02
(11) 25754
(22) 2019 08 23
WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
WALASEK MARCIN
Maska ochronna

57

(21) 27937

(51) 19-08
(11) 25755
(22) 2019 07 04
(21) 27947
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(72) GRYNICKI JACEK
(54) Etykieta na pojemnik
(55)

(51) 19-08
(11) 25759
(22) 2019 08 13
(21) 27909
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta na opakowania wyrobów kosmetycznych
(55)

(51) 10-06
(11) 25756
(22) 2019 08 13
(21) 27910
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
EUROASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(72) ANTONOWICZ JAN, ANTONOWICZ MARCIN
(54) Przejście przez ulicę dla pieszych
(55)
(51) 09-03
(11) 25760
(22) 2019 08 13
(21) 27907
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Opakowanie wyrobu kosmetycznego
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

13-02
(11) 25757
(22) 2019 07 04
(21) 27828
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
KOWALSKA NATALIA, GRABA MARCIN SYLWESTER
Powerbank

(51) 19-08
(11) 25761
(22) 2019 08 12
(21) 27901
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
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(54) Etykieta
(55)

Nr 12/2019

(54) Płyta elewacyjna
(55)

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 19778 Prawo unieważniono w całości.
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

03-01
(11) 25762
(22) 2019 07 18
ISKRA PIOTR BASIL, Kraków (PL)
ISKRA PIOTR
Torebka

(21) 27855
WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(51) 02-04
(11) 25763
(22) 2019 08 01
(21) 27884
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(72) ZHIQING XU
(54) Obuwie
(55)

(51) 25-01
(11) 25764
(73) KLIŚ DARIUSZ, Kęty (PL)
(72) KLIŚ DARIUSZ

(22) 2019 03 07

(21) 27435

(11) 06094
(11) 06173
(11) 06499
(11) 06503
(11) 06607
(11) 06611
(11) 06620
(11) 06624
(11) 06699
(11) 08019
(11) 13890
(11) 14108
(11) 14124
(11) 14125
(11) 14155
(11) 14201
(11) 14208
(11) 14314
(11) 14418
(11) 14468
(11) 14471
(11) 14613
(11) 14671
(11) 14680
(11) 20313
(11) 20362
(11) 20464
(11) 20466
(11) 20467
(11) 20492
(11) 20494
(11) 20510
(11) 20513
(11) 20514

2018 10 03
2018 10 22
2018 10 27
2018 10 27
2018 10 30
2018 10 30
2018 10 30
2018 10 17
2018 10 20
2009 05 11
2018 07 21
2018 10 31
2018 10 21
2018 10 21
2018 10 20
2018 10 03
2018 10 07
2018 10 10
2018 10 27
2018 10 27
2018 10 31
2018 10 21
2018 10 17
2018 10 15
2018 07 25
2018 07 11
2018 10 14
2018 10 01
2018 10 02
2018 10 08
2018 10 09
2018 10 31
2018 10 14
2018 10 16

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

Nr 12/2019
(11) 20519
(11) 20520
(11) 20521
(11) 20523
(11) 20524
(11) 20525
(11) 20526
(11) 20527
(11) 20528
(11) 20529
(11) 20530
(11) 20531
(11) 20532
(11) 20533
(11) 20535
(11) 20548
(11) 20565
(11) 20571
(11) 20577
(11) 20579
(11) 20627
(11) 20628
(11) 20629
(11) 20630
(11) 20631
(11) 20633
(11) 20639
(11) 20699
(11) 20700
(11) 20778
(11) 20804
(11) 21049
(11) 21050
(11) 21051
(11) 21052
(11) 21053
(11) 21133
(11) 21166
(11) 21200
(11) 21385
(11) 22060
(11) 12026

2018 10 23
2018 10 23
2018 10 26
2018 10 30
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 28
2018 06 18
2018 10 11
2018 10 22
2018 10 22
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 21
2018 10 29
2018 10 29
2018 10 30
2018 10 08
2018 10 30
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 03
2018 10 24
2018 10 08
2018 10 18
2018 10 03
2018 10 30
2012 01 26
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
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(11) 13324 A. Wykreślono: TAPPARELLA Małgorzata Karpińska, Radom, Polska 672027292; Wpisano: TAPPARELLA MARGARET
GUT, WARSZAWA,Polska
(11) 13525 A.
Wykreślono:Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 14333 A.
Wykreślono:Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 14455 A. Wykreślono Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 16122 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 16123 A.
Wykreślono:Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 16649 A. Wykreślono:Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 18417 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 18901 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
(11) 18903 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji

(11) 18904 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187

(11) 10333 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187

(11) 18911 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187

(11) 18910 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
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(11) 18955 A. Wykreślono: MROCHEŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE LIMAK, Częstochowa,Polska 150513223;Wpisano:LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Częstochowa, Polska
381714187
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(54) Kuchenka opalana drewnem
(55)

(11) 19402 A. Wykreślono: „ROSIŃSKI I S-KA” SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska ;Wpisano:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska
(11) 19402 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO- AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska ;Wpisano:
ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bielsko-Biała, Polska
(11) 19778 A. Wykreślono: GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Pruszków, Polska 012349897; Wpisano:GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897
(11) 20515 A. Wykreślono: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki,Polska 021031263;Wpisano:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec
Mały, Polska 932003793
(11) 23242 A. Wykreślono: PORTOS SZUKALSCY RENATA, TOMASZ SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, Polska Kalisz, Polska 250410218;Wpisano:PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 250410218
(11) 23769 A. Wykreślono: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263;Wpisano:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec
Mały, Polska 932003793
(11) 24252 A. Wykreślono: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 ;Wpisano:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska 364383766

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 28-03 (11) DM/204106 (15) 31.07.2019 (45) 22.11.2019
(73) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Bulevar Oslobodjenja 137,
11000 Belgrade (RS)
(54) Przyrząd do wyznaczania złotego podziału
(55)

(51) 23-03 (11) DM/204118 (15) 06.12.2018 (45) 22.11.2019
(73) Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje,
Radnička 1, 17500 Vranje (RS)

(51) 26-06 (11) DM/204258 (15) 12.06.2019 (45) 29.11.2019
(73) Strands Fordonskomponenter AB, Hagalundsvägen, 51172
Fritsla (SE)
(54) 1.-2. Listwa LED
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE

(540) MAXI TAXI
(540)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 323 201 do nr 324 200)

(111) 323201
(220) 2018 07 26
(210) 488685
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 04
(732) ŁOWKIEWICZ JADWIGA, ŁOWKIEWICZ KRZYSZTOF,
BRONISZEWSKA GABRIELA, BRONISZEWSKI SEBASTIAN VISIO
SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOGØ
(540)

(531) 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 27 dywaniki i maty samochodowe, dywany, chodniki
i maty, maty, maty antypoślizgowe, maty do jogi, maty gimnastyczne, maty łazienkowe [dywaniki].
(111) 323202
(220) 2018 09 05
(210) 490158
(151) 2019 08 01
(441) 2018 10 22
(732) ZYGUŁA MARIUSZ ZYGMA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi przewoźnika; przewożenie podróżujących autobusami; skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu
pasażerów; skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów; usługi taksówek; usługi taksówkarskie; transport podróżnych taksówką; organizowanie transportu taksówkowego; transport
taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich; świadczenie usług
w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych.
(111) 323203
(220) 2018 09 24
(210) 490899
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 18
(732) TDG 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ARTE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arte APARTAMENTY
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/
lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz
prowadzenia działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych,
usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie
dróg, mostów nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz.

(111) 323204
(220) 2018 10 24
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) LA RIVE in WOMAN Red
(540)

(210) 491950

(591) czerwony, złoty, czarny
(531) 19.03.03, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(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) 323205
(220) 2018 10 25
(210) 492007
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 18
(732) ZAKŁAD PORCELANY STOŁOWEJ KAROLINA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzyna Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolina SINCE 1860
(540)

(531) 24.09.02, 24.09.25, 27.05.01
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(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak: porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.

(111) 323206
(220) 2018 10 31
(210) 492226
(151) 2019 07 19
(441) 2019 02 25
(732) PARKLAND INWESTYCJE B. G. CIEPIELA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inwestycje ParkLand
(540)

(591) ciemnoszary, jasnozielony, pomarańczowy, jasnoszary
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
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oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 323207
(220) 2019 03 13
(210) 497138
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mini PIZZA
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 pizza, w tym pizza mrożona.
(111) 323208
(220) 2019 03 19
(210) 497395
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) SOK BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOK BAR
(540)

(531) 27.05.04, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 11.03.06, 19.03.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, tarty, ciasta warzywne, ciasta
owocowe, mleczne wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze,
wyroby piekarnicze zawierające owoce, kanapki, kanapki z owocami,
kanapki z warzywami, 32 soki, soki warzywne, soki gazowane, soki
aloesowe, soki owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe, organiczny sok owocowy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, koncentraty soków owocowych, gazowane soki owocowe, skoncentrowane
soki owocowe, mieszane soki owocowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje z soku warzywnego,
warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie,
smoothie warzywno-owocowe, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży kanapek, usługi sprzedaży zdrowej żywności, usługi sprzedaży sałatek, usługi sprzedaży
soków, 43 bary, bary przekąskowe, snack-bary, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, usługi barów z sokami, usługi restauracji, cukiernie,
usługi świadczone przez bary bistro, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie kanapek i sałatek, bary ze zdrową
żywnością, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
doradcze związane z technikami przyrządzania zdrowej żywności.
(111) 323209
(151) 2019 08 22

(220) 2019 03 21
(441) 2019 04 29

(210) 497523
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(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bulwary wiślane
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13, 02.03.01, 02.03.22,
02.03.23, 02.03.25, 02.09.01, 23.01.01, 24.01.08
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, 35 organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama zewnętrzna, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem
billboardów reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi
reklamowe i marketingowe, wyświetlanie reklam dla osób trzecich,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie koncertów muzycznych, prezentacje towarów
i usług, 36 administrowanie nieruchomościami, 41 organizacja rozrywek muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja
i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi w zakresie organizacji rozrywki, imprezy kulturalne,
prowadzenie imprez kulturalnych, usługi sportowe i kulturalne,
warsztaty w celach kulturalnych, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie warsztatów, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
prezentacja filmów, prezentacja koncertów, prezentowanie pokazów magii, prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja przedstawień
muzycznych, 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, kafeterie [bufety], catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, centra opieki nad
dziećmi, opieka nad dziećmi w klubach malucha.
(111) 323210
(220) 2019 03 21
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUALMIG
(540)

(210) 497524

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych, palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt
i akcesoria do wymienionych urządzeń.
(111) 323211
(220) 2018 11 28
(210) 493207
(151) 2019 07 22
(441) 2019 02 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Multilac
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
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mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne w postaci terapeutycznych plastrów, okładów,
sprayów, kropli, płynów, żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.

(111) 323212
(220) 2018 11 30
(210) 493277
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) BROWAR BOJANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karkonosz
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 323213
(220) 2018 12 10
(210) 493620
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgorzewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSKIE
(510), (511) 3 geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg
[preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa,
woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów,
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wosk krawiecki, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne],
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, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
perfumeryjne, przeciw potowe mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty
do pielęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia
lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do włosów,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru
tkanin, mydła przeciw potowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, zestawy kosmetyków,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, 5 borowina do kąpieli, borowina lecznicza, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, jod do celów farmaceutycznych, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie
lecznicze, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu,
lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia
zębów, lecznicze świece do masażu, mazidła, mentol, mięta do celów
farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, napary lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, olej gorczycowy do celów medycznych, olej
rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, wazelina do celów
medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, wyciągi z chmielu
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
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zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji
specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji
washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna,
depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
w zakresie sanatoriów, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi w zakresie saun, usługi w zakresie solariów,
usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie wizażystów.

(111) 323214
(220) 2018 12 10
(210) 493621
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Patriota
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze,
18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, etui na dokumenty, etui na art. piśmienne, walizy, torby podróżne, torby, saszetki.
(111) 323215
(220) 2018 12 21
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna (PL);
ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentoMarket
(540)
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do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów
chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych, usługi promocji
i marketingu w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instrumentów
oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 323216
(220) 2019 01 07
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURE SCIENCE
(540)

(210) 494506

(591) biały, turkusowy, szary
(531) 19.11.04, 19.11.09, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi
w zakresie handlu dotyczące suplementów diety, probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 323217
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(210) 494689

(210) 494181

(591) niebeski, czarny, fioletowy, biały
(531) 26.04.01, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, aparatura do radioterapii, aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, fotele dentystyczne, fotele
do celów medycznych lub dentystycznych, futerały na instrumenty
medyczne, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inkubatory do celów medycznych, kamery endoskopowe
do celów medycznych, kompresory chirurgiczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, lampy do celów medycznych, lampy
ultrafioletowe do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, maski anestezjologiczne, materiały do zszywania, miski do celów medycznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, protezy
dentystyczne, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria dentystyczne i ortodontyczne, spluwaczki do celów medycznych, sztuczne szczęki, sztuczne
zęby, urządzenia do użytku w ortodoncji, urządzenia i instrumenty
medyczne, wiertła dentystyczne, zestawy do irygacji, materiały opatrunkowe, urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych
lub stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa-wszystkie powyższe w odniesieniu

(591) biały, ciemnozielony, żółty, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne pre-
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paraty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323218
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 494696

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 323219
(151) 2019 08 08

(220) 2019 01 18
(441) 2019 04 23

(210) 494920
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(732) DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLONEX
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, produkty chemiczne do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, nawozy,
środki chemiczne zapobiegające korozji na powierzchniach metalowych, betonowych, murowanych, drewnianych, 2 farby, lakiery
i pokosty, środki konserwujące do użytku przeciw korozji, farby gruntowe, farby bakteriobójcze, oleje do konserwacji drewna, powłoki
gruntowe (farby i oleje), preparaty do konserwacji i zabezpieczenia
drewna przed grzybami, mchami, porostami, glonami, ochronne
oleje do drewna, podkłady, środki zabezpieczające drewno, środki
konserwujące do użytku przeciw korozji na powierzchniach metalowych, betonowych, murowanych, drewnianych, 3 środki wybielające, środki do czyszczenia, szorowania, mycia, zmywania, mydła, olejki
eteryczne, preparaty do szorowania, preparaty do usuwania pleśni,
5 środki dezynfekcyjne, środki odkażające, środki bakteriobójcze,
środki algobójcze, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, preparaty do niszczenia
grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty przeciw mchom, fungicydy, herbicydy, mydła
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty grzybobójcze, preparaty grzybobójcze do użytku domowego, preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty antyseptyczne.
(111) 323220
(220) 2018 11 26
(210) 493115
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Climea
(540)

(591) fioletowy, biały, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 323221
(220) 2019 01 25
(210) 495200
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROKONTO
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe,
usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki, pożyczki ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek,
handel walutami i wymiana walut, gwarancje i poręczenia finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie papierami
wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów wartościowych,
usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie
przechowywania depozytów, usługi w zakresie przyjmowania de-
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pozytów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi
finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie
inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, świadczenie finansowych usług leasingowych,
ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie ubezpieczeń,
organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, finansowanie sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa
gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje finansowe, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla
celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
ściąganie należności i faktoring, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, wycena nieruchomości, wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii.

(111) 323222
(220) 2019 01 25
(210) 495206
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) KAFARSKA AGNIESZKA RE-OCA, Teresin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RE-OCA
(510), (511) 9 wyświetlacze, ochraniacze na ekran do smartfonów,
komponenty do smartfonów, smartfony, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z elektroniką i sprzętami telekomunikacyjnymi,
smartfonami, wyświetlaczami, ochraniaczami na ekran do smartfonów i komponentami do smartfonów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, regeneracja sprzętu i urządzeń zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 323223
(220) 2019 01 25
(210) 495211
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hydrowell
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 6 baseny kąpielowe o konstrukcji metalowej, 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe, umywalki będące
częściami instalacji sanitarnych, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do hydromasażu, sauny, instalacje do sauny, krany, baterie mieszające do rur wodociągowych, muszle klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody, instalacje do sauny, urządzenia do chlorowania basenów, wanny SPA, 19
pływackie baseny o konstrukcji niemetalowej.
(111) 323224
(220) 2019 01 25
(210) 495216
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) serenus
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(540)

(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 20 materace do celów niemedycznych, materace dmuchane do celów niemedycznych, poduszki do celów niemedycznych,
pościel, poduszki dmuchane do celów niemedycznych, 24 pokrycie
na materace, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, koce na łóżka,
prześcieradła na łóżka, kołdry, poszewki na poduszki, zasłony, wsypy
na materace i poduszki, narzuty na łóżka.
(111) 323225
(220) 2019 02 11
(210) 495807
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) FILIPEK FRANCISZEK P.P.U.H. DOOR, Proszówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.P.U.H. DOOR
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 07.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium [glin], blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, drzwi (urządzenia do otwierania-) nieelektryczne, drzwi
metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, klamki do drzwi metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-)
[budownictwo], listwy profilowe metalowe dla budownictwa, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do okien, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, ościeżnice metalowe, progi metalowe,
prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], rolety zewnętrzne
metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, rygle okienne
metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], werandy metalowe [budownictwo], zamki inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, 19 drzwi niemetalowe,
drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, drzwiowe (płyty-) niemetalowe, izolacyjne (szkło-) [budownictwo], okienne szkło, z wyjątkiem
stosowanego w pojazdach, parapety okienne (niemetalowe-), szkło
budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne]
do użytku w budownictwie.
(111) 323226
(220) 2018 06 28
(210) 487639
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRWAWE KOŁO
(510), (511) 1 mieszanki do naprawy dętek, mieszanki do naprawy
opon, chemiczne środki konserwujące hamujące korozję w układach wydechowych pojazdów, preparaty do odpuszczania metali,
2 farby przeciw zanieczyszczeniom, oleje przeciwrdzewne, powłoki, powłoki zabezpieczające przed korozją pojazdów, preparaty
ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty do czyszczenia,
preparaty do mycia, środki do konserwacji skóry jako pasty, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
środki, preparaty i woski do polerowania, środki do nadawania połysku, środki do pielęgnacji i konserwacji samochodów, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do konserwacji wnętrza samochodu,
płyny do czyszczenia szyb samochodowych, płyny i pianki do dywanów i tapicerki, 37 usługi czyszczenia pojazdów, usługi mycia pojazdów, usługi konserwacji pojazdów, usługi polerowania pojazdów,
usługi naprawy kół, opon i felg, usługi zabezpieczenia pojazdów
przed rdzą.
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(111) 323227
(220) 2018 10 30
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) RZEPIŃSKI ROBERT, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOTOONE One Place For Photo Life
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 492190

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 promocja profesjonalnego życia fotograficznego fotografów, modelek, wizażystek, informacji o plenerach, warsztatach,
konkursach, 41 współpraca z galeriami, ośrodkami kultury.
(111) 323228
(220) 2018 10 31
(210) 492230
(151) 2019 07 19
(441) 2019 02 25
(732) CIEPIELA GRZEGORZ OFFLAND, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFFLAND
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
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prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego
wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 323229
(220) 2018 10 31
(210) 492234
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) SZŁUIŃSKI LESZEK APARTHOTEL BELLAMONTE, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bellamonte APARTHOTEL
(540)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 udostępnianie miejsc noclegowych.
(111) 323230
(220) 2018 11 15
(210) 492742
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH
BOSTA BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOSTA AIRBETON
(510), (511) 19 beton.
(111) 323231
(220) 2018 11 16
(210) 492745
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iOleje.pl
(540)

(591) żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów hydraulicznych,
płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki
polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne,
oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek,
oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników, oleje zawierające
dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych,
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary,
smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów,
smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do montażu opon
pneumatycznych, smary do demontażu opon pneumatycznych, 35
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów
hamulcowych, oleje do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące
do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje
oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne,
oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych, oleje smarowe [smary
przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje smarujące do urządzeń
samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe,
smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi, smary
do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające
dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do montażu opon pneumatycznych, smary
do demontażu opon pneumatycznych usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: płyny hamulcowe, oleje
hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje
do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe,
oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne
oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje
do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników,
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników
samochodowych, oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje
smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników
pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów
do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary
do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające
tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary
do montażu opon pneumatycznych, smary do demontażu opon
pneumatycznych usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych.

(111) 323232
(220) 2018 11 16
(210) 492750
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) GALPAK CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Pack
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 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.
(111) 323233
(151) 2019 08 21

(220) 2018 11 19
(441) 2019 02 25

(210) 492833
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(732) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRE abrasive articles
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne,
elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne,
płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako
narzędzia do maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako
narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice
tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako
części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako części
maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne
jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne, tarcze ścierne jako
narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne, kamienne narzędzia
ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako części do narzędzi ręcznych,
osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, przecinaki jako narzędzia
ręczne.
(111) 323234
(220) 2018 11 20
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PYTEL ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 33 Reset 33
(540)

(210) 492878

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.19
(510), (511) 25 odzież, 41 kursy szkoleniowe wszelkiego rodzaju.
(111) 323235
(220) 2018 12 04
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) GARLAK IZABELA PPUH IGAR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGAR bridal collection
(540)

(210) 493388

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 damskie sukienki na uroczystości, galowa odzież wieczorowa, odzież damska, odzież dziewczęca, odzież wieczorowa,
stroje dla druhen, stroje wizytowe, sukienki damskie, sukienki druhen,
suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe.
(111) 323236
(220) 2018 12 05
(210) 493487
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) DRABEK EDWARD, DRABEK KRYSTYNA, DRABEK TOMASZ
RELAX SPÓŁKA CYWILNA, Kęty (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) HEJNAŁ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi agencji reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji
poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów
reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły
upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, organizowanie targów i wystaw o tematyce sportowej w celach handlowych lub
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie udostępniania towarów poprzez sprzedaż w hurtowniach, sklepach specjalistycznych i wielobranżowych takich towarów jak: artykuły gimnastyczne, sportowe, rehabilitacyjne, odżywki, suplementy
diety, napoje, produkty dietetyczne, ubrania, buty, rękawiczki, nakrycia głowy dla sportowców, akcesoria treningowe, sprzęt treningowy,
torby treningowe, fachowa literatura i prasa o tematyce dotyczącej
sportu, wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy,
kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły upominkowe, artykuły codziennego użytku z nadrukami o charakterze reklamowym,
pośrednictwo w zakresie transferu zawodników, usługi w zakresie
promowania imprez sportowych, 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, zwłaszcza obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
i handlowych, usługi pośrednictwa finansowego, sponsorowanie
finansowe, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej sportowcom w tym także tym, którzy wskutek uprawiania sportu
nabawili się trwałego uszczerbku na zdrowiu, fundowanie stypendiów sportowych, 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi fotoreporterskie, usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń
sportowych poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie
zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych
wszystkich rodzajów na powietrzu i w halach, zarówno dla zawodowców jak i amatorów, organizacja i prowadzenie szkół sportowych,
organizacja i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach sportu,
organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz
rehabilitacji ruchowej, usługi związane z prowadzeniem klubów fitness, usługi w zakresie wypożyczania przyrządów gimnastycznych
i sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
imprez o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów, konferencji,
seminariów, sympozjów o tematyce sportowej, publikowanie wydawnictw o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu,
kultury fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, usługi
dotyczące organizowania szkoleń sportowych w zakresie narciarstwa, snowboardu, żeglarstwa, jachtingu motorowego, narciarstwa
wodnego, nurkowania i pływania, organizowanie olimpiad tematycznych i konkursów o sporcie, upowszechnianie w społeczeństwie
projektów i programów propagujących ochronę zdrowia przez uprawianie sportu, opracowywanie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących ogólną sprawność ruchową.
(111) 323237
(220) 2018 12 08
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) SZYMANEK ŁUKASZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doriminati
(540)

(210) 493578
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(540)

(531) 05.07.13, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, soki warzywne (napoje), napoje bezalkoholowe,
napoje na bazie owoców lub warzyw, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), nektar bezalkoholowy, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi
barowe, usługi restauracyjne, stołówki.
(111) 323239
(220) 2018 12 20
(210) 493656
(151) 2019 08 06
(441) 2019 03 11
(732) SUCHECKI MATEUSZ USŁUGI GASTRONOMICZNE, Biskupiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BISKUPIECKI
(540)

(591) złoty, czarny, szary, biały
(531) 03.01.02, 07.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.10, 22.03.05,
24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323240
(220) 2018 12 31
(151) 2019 08 06
(441) 2019 03 11
(732) SZYSZKO BARTOSZ, Kanice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFILMOWANI
(540)

(210) 493787

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 16.03.03, 21.01.25, 26.01.25, 18.04.11, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, organizacja kursów i warsztatów o profilach
artystycznych, sprzedaż kursów on-line na stronie internetowej, produkcja filmów.
(111) 323241
(220) 2019 02 12
(210) 495844
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) WOŹNIAK-KONOPA IWONA VANITY ZONE, Radonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 wynajem pojazdów samochodowych, 41 organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne i instruktażowe.
(111) 323238
(220) 2018 12 10
(210) 493631
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 21
(732) JOY PRESSERY MORELOWSKI CHORĄŻY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOY PRESSERY

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, mydła, dezodoranty, olejki zapachowe, środki perfumeryjne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 18
walizki ze skóry lub imitacji skóry, aktówki ze skóry lub imitacji skóry,
dyplomatki ze skóry lub imitacji skóry, portfele ze skóry lub imita-
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cji skóry, portmonetki ze skóry lub imitacji skóry, paski ze skóry lub
imitacji skóry, torby ze skóry lub imitacji skóry: torebki ze skóry lub
imitacji skóry, tornistry ze skóry lub imitacji skóry, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, body,
bolerka, buty, czapki, daszki do czapek, dresy, fartuchy, garsonki,
golfy kalosze kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule damskie, koszule
męskie, koszulki, krawaty, kurtki, marynarki, mundury, odzież w postaci kombinezonów, odzież z dzianiny, odzież skórzana: paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncha, pończochy, princeski, pulowery,
rajstopy, rękawice, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie,
swetry, szale, szaliki, szlafroki śpioszki dziecięce topy, trykoty bez
zapięcia, T-shirty, tuniki, rękawiczki, żakiety, bluzy, bluzy sportowe,
koszule, suknie wieczorowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
przez Internet, następujących artykułów: środki toaletowe, mydła,
dezodoranty, olejki zapachowe, środki perfumeryjne, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, wyroby jubilerskie, biżuteria, zegarki, walizki ze skóry lub imitacji skóry, aktówki ze skóry tub imitacji skóry,
dyplomatki ze skóry lub imitacji skóry, portfele ze skóry lub imitacji skóry, portmonetki ze skóry lub imitacji skóry, paski ze skóry lub
imitacji skóry, torby ze skóry lub imitacji skóry, torebki ze skóry lub
imitacji skóry, tornistry ze skóry lub imitacji skóry, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, body. bolerka,
buty, czapki, daszki do czapek, dresy, fartuchy, garsonki, golfy, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, kaptury, kąpielówki,
kostiumy kąpielowe, kostiumy, koszule damskie, koszule męskie, koszulki, krawaty, kurtki, marynarki, mundury, odzież w postaci kombinezonów, odzież z dzianiny, odzież skórzana, paski, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, poncha, pończochy, princeski, pulowery, rajstopy, rękawice, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, swetry, szale,
szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, topy, trykoty bez zapięcia, T-shirty, tuniki, rękawiczki, żakiety, bluzy, bluzy sportowe, koszule, suknie
wieczorowe, dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie biznesowe
dla sklepów, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez
modelki lub modeli, promocja sprzedaży, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, modelki
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone
na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez
dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych,
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przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice
jak i w kraju], 39 transport i składowanie towarów.

(111) 323242
(220) 2019 02 04
(210) 495529
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) SZTAFIŃSKA JUSTYNA 3 SFERY, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER’ANA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, farby do włosów
i brody, kosmetyki, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 21 szklane naczynia do picia,
szczotki, 25 czapki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem,
44 fryzjerstwo.
(111) 323243
(220) 2018 12 13
(210) 493792
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) ZAGAŁA PRZEMYSŁAW FITMENTOR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITSHAKE
(540)

(591) biały, czarny, szary, jasnozielony
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów,
dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, koktajle białkowe, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy dla ludzi,
mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe i mineralne, proszki jako zamiennik
posiłków, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze suplementu diety,
suplementy diety, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające
białko.
(111) 323244
(220) 2018 12 19
(210) 494048
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) DMOCHEWICZ ŁUKASZ, Tomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAKE 1
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, buty sportowe, buty
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sznurowane, buty za kostkę, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież!,
kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, majtki, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież],
35 reklama na rzecz osób trzecich w zakresie komunikacji ze społeczeństwem, zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich
środków przekazu odnośnie towarów i usług z branży odzieżowej,
obuwniczej, rozrywkowej, reklamowej oraz prawnej, agencje reklamowe, 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, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
marketingowe, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, dubbing, informacja o imprezach
rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne,
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 widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie
sprzętu audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, 45 usługi prawne, usługi świadczone przez prawników,
pomoce prawne i usługi prawne doradców osobistych na rzecz osób
fizycznych, grup osób, organizacji i przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 323245
(151) 2019 07 31

(220) 2018 12 19
(441) 2019 03 11

(210) 494034
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(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINETA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 323246
(220) 2019 02 12
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) BROCIEK WANDA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINGS OF CHANGE
(540)

(210) 495849

(591) niebieski, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 323247
(220) 2019 02 12
(210) 495853
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) Dobrzycki Piotr Sci Chateau Pc, La Roche Sur Yon (FR)
(540) (znak słowny)
(540) PolFrance
(510), (511) 35 usługi przedstawicielstw handlowych, 39 transport,
45 usługi prawne.
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(111) 323248
(220) 2019 02 13
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) NIEMC MONIKA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzień dobry Lody
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 495889

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 323249
(220) 2019 02 13
(210) 495918
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltic Park MOLO AQUAPARK
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi parku wodnego, usługi w zakresie poprawiania
kondycji fizycznej, nauka pływania, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, 43 hotele, pensjonaty, usługi
hotelarskie, usługi pensjonatów, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, drink-barów.
(111) 323250
(220) 2019 02 14
(210) 495935
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUTIVAX
(510), (511) 1 stymulatory i regulatory odporności roślin, 5 środki
grzybobójcze dla rolnictwa ogrodnictwa i leśnictwa, środki ochrony
roślin: biocydy, fungicydy.
(111) 323251
(220) 2019 03 18
(210) 497275
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) KOWALSKA IZABELA, Kościerzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jasnochówka
(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
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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
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 akcesoriów mody odzieżowej, 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) 323252
(220) 2018 06 21
(210) 487365
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)

74

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) INNOVUM
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ust, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, szampony,
farby do włosów, preparaty do włosów, pudry, zasypki, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do kąpieli, mydła i żele, balsamy do ciała, kremy,
kremy do rąk, olejki, oliwki, wody toaletowe, preparaty do depilacji
i golenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nawilżane do celów higienicznych, perfumy, środki perfumeryjne
i zapachowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 5 żywność do specjalnych zastosowań medycznych, produkty odżywcze
do zastosowań medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety
do celów leczniczych, żywność do specjalnych zastosowań medycznych i dla chorych, suplementy żywnościowe, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dietetyczne dodatki do żywności: suplementy witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
proszki jako zamienniki posiłków.
(111) 323253
(220) 2019 02 14
(210) 495957
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) GRUPA LEKARSKA ORTOPEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORM GRUPA LEKARSKA
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, szpitale,
usługi sanatoriów, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi terapeutyczne.
(111) 323254
(220) 2019 02 15
(210) 495969
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUTEGEL
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
preparaty kosmetyczne do skóry, kremy do skóry, emulsje do skóry,
żele do skóry, pianki do skóry, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia pielęgnacji i ochrony włosów,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki
eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu
i demakijażu, środki do pielęgnacji, malowania i ochrony ust, środki
do malowania i ochrony paznokci, środki do higieny intymnej, środki
do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym,
środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, artykuły toaletowe, środki do mikrodermabrazji, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, 5 kosmetyki do celów leczniczych,
kremy lecznicze, emulsje lecznicze, płyny lecznice, żele lecznicze,
pianki lecznicze, oliwki lecznicze, balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, preparaty kosmetyczne
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała,
włosów, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, leki
przeciwtrądzikowe, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wypełnienia skóry
do wstrzykiwania, żele do użytku dermatologicznego, 10 strzykawki
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do iniekcji podskórnych, iniektory bezigłowe do użytku medycznego, igły iniekcyjne, igły chirurgiczne, szwy chirurgiczne.

(111) 323255
(220) 2019 02 27
(210) 496512
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO
JAKUBA STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW), Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zioła O. Grzegorza z Rychwałdu
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy
do celów farmaceutycznych, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego,
alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam
gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb
o niskiej zawartości soli przystosowany do celów medycznych, cukier
leczniczy, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych,
digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, drożdże do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
etery do celów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa-wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary
ziołowe, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa, leki dla
ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów
leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego do celów
farmaceutycznych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów me-
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dycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody
mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów medycznych.

(111) 323256
(220) 2019 02 27
(210) 496513
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO
JAKUBA STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW), Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tradycja ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki z Rychwałdu
(510), (511) 3 aromaty, aromaty do perfum, aromaty do użytku domowego, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, balsam odżywczy,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty do użytku domowego, dezodoranty, ekstrakty perfum, ekstrakty z kwiatów, ekstrakty kwiatowe-perfumy, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kosmetyczne peelingi
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kremy ziołowe kosmetyczne, kostki mydła do mycia ciała, krem do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy
do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do twarzy i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy nawilżające, kremy odżywcze, maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów, masło do rąk i ciała, mleczka do ciała, mydełka, mydła, mydło
perfumowane, mydło do skóry, naturalne olejki eteryczne, naturalne
środki perfumeryjne, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń
słonecznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, odżywki
do włosów, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające
do włosów, olejek do włosów, olejek do kąpieli, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do ciała i twarzy, olejki do masażu ciała, olejki do masażu, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne
do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne na kojenie nerwów, perfumy w płynie, perfumy
w postaci stałej, pianki jako kosmetyki, płatki kąpielowe, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płynne kremy jako kosmetyki, płyny do włosów
i ciała, płyny pielęgnacyjne, pomady do celów kosmetycznych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty nawilżające
do ciała, produkty do usuwania plam, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, roślinne olejki eteryczne, róże, saszetki perfumowane, saszetki zapachowe, serum do celów kosmetycznych, serum
pielęgnacyjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony do ciała, toniki
do skóry, woda perfumowana, woda toaletowa, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, płyny do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do czyszczenia zębów, środki do mycia zębów, środki
do czyszczenia zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, płyny
do czyszczenia zębów, preparaty do prania, mydła do prania, proszki
do prania, płyny do prania, środki do namaczania prania, olejki eteryczne jako zapachy do prania, środki do płukania do prania, prepa-
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raty do wybielania, wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, środki wybielające stosowane w pralnictwie-ultramaryna, 5
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy,
antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe
suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb o niskiej
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne
niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych,
digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, drożdże do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych,
etery do celów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów
medycznych, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa-wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy lecznicze,
kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary ziołowe, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa,
leki dla ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe
do celów leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego
do celów farmaceutycznych, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki
do celów medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek
kamforowy do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry
do celów medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym,
preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów
leczniczych, sole do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko
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pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, woda morska do kąpieli leczniczych,
woda termalna, wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów
medycznych, 29 ajvar-pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, aloes
spożywczy, bakłażany przetworzone, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie orzechów będące
zamiennikami posiłków, cebula konserwowana, cebulki marynowane, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, czarne porzeczki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka
papryka, przetworzona, daktyle, desery jogurtowe, desery mleczne,
desery owocowe, dipy, czosnek konserwowany, czosnek konserwowy, dżemy, dżem imbirowy, dżem jeżynowy, dżem śliwkowy, dżem
z rabarbaru, dżem z żurawiny, dżemy i marmolady owocowe, dżemy
jagodowe, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe,
ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, fasola, fasolka konserwowa, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe produkty
z warzyw, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, hummus, jadalne nasiona słonecznika, jabłka duszone, jądra
orzechów włoskich, jaja, jagody, konserwowane, jogurty, kapusta
kwaszona, kandyzowane owoce, kaszanka, kefi-napój mleczny, kiełbasy, koktajle mleczne, kiszone warzywa-kimchi, konserwowane warzywa, koncentraty zup, konserwy, marynaty, korniszony, krążki z cebuli, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka
konserwowana, kurczak, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, kumys-napój mleczny, marchewki, margaryna, marmolada, marmolady
owocowe, marynowana ostra papryka, marynowana kalarepa, marynowana rzodkiewka, masło, maślanka, masło arachidowe, masło klarowane, mielone orzechy, mięso i wędliny, mleczne produkty, mleko,
mleko zsiadłe, mrożone owoce, nabiał i substytuty nabiału, napoje
mleczne, napoje z jogurtu, nasiona jadalne, nasiona, przetworzone,
ogórki korniszony, olej rzepakowy jadalny, olej z pestek dyni do celów spożywczych, jadalny olej z siemienia lnianego, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze, oleje do gotowania,
oleje spożywcze, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane,
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce przetworzone, owocowe pasty
do smarowania, pasta czosnkowa, pasta cytrynowa, pasta rybna, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oliwek, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty warzywne, pikle, pestki słonecznika
przetworzone, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, pomidory
konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory, przetworzone,
preparowane papryki, produkty serowarskie, przeciery warzywne,
przeciery owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie warzyw, przetwory do zup jarzynowych,
przetwory owocowe-dżemy, przetwory twarożkowe, przystawki
na bazie warzyw, rodzynki, rozdrobnione ziarna sezamu, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pyłki kwiatowe jako żywność, pyłki sosny przygotowane do użytku spożywczego, smalec,
śmietana, soczewica, sok pomidorowy do gotowania, sok cytrynowy
do celów kulinarnych, soki owocowe do gotowania, soki roślinne
do gotowania, truskawki konserwowane, twaróg, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa
konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa
preparowane, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zsiadłe mleko, zupy,
30 aromaty do ciast, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne,
batoniki cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, budynie deserowe, chałwa, chleb, chutney-ostry, gęsty sos, ciasta, cukierki, ciasteczka, ciastka, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukier, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, curry jako przyprawa, czarna melasa, czekolada, czosnek mielony, czosnek mielony
jako przyprawa, czosnek w proszku, dekoracje do ciast wykonane
z cukru kandyzowanego, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje
z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady
na choinki, drożdże i zaczyny, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, ekstrakty z drożdży, ekstrakty z kawy
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do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, esencje
kawowe, esencje herbaciane, gotowane wyroby cukiernicze, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery-wyroby cukiernicze, gotowe desery-wyroby piekarnicze, goździki-przyprawa, herbata, jęczmień do spożycia przez ludzi,
kakao, kanapki, kakaowe napoje, kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, kawa w formie mielonej,
kawa w postaci całych ziaren, kawa rozpuszczalna, kawa palona,
w proszku, granulowana lub w napojach, kmin rzymski w proszku,
kolendra mielona, kolendra, suszona, koncentraty do chleba, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kuchenna sól, kurkuma, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka
makarony, marynaty, melasa, mieszanka do ciasta, miód, migdały
w polewie czekoladowej, miód naturalny, miód ziołowy, mleczko
pszczele, muesli, musy, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, napary, inne niż do celów leczniczych, naturalne słodziki
niskokaloryczne, naturalne substancje słodzące, nugat, octy, orzechowe wyroby cukiernicze, ostra pasta chili, ostra sproszkowana papryka jako przyprawa, owocowe aromaty, inne niż esencje, pasta
chili używana jako przyprawa, pasta curry, pasta sezamowa, pasta
migdałowa, pieprz ziarnisty, pieprz mielony, piernik, pikantne sosy,
czatnej i pasty, płatki owsiane, płatki owsiane i pszeniczne, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, polewy cukiernicze, potrawy na bazie
mąki, produkty zbożowe w postaci batonów, propolis, proszek
do pieczenia, przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze, ryż, siemię lniane
do celów kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, słodkie polewy i nadzienia, słodycze bez
cukru, słodycze-cukierki, słodycze czekoladowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, sól do konserwowania żywności, sorbety, sos jadalny, sosy, sosy jako przyprawy, sosy ziołowe, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, wanilia, szafran, szałwia jako przyprawa, szczypiorek
suszony, syrop z melasy do celów kulinarnych, wyciągi z herbaty, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby lodowe, wyroby
piekarnicze, zaczyn, zakwas chlebowy, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane, zioła suszone, ziołowe
aromaty do przyrządzania napojów, zioła przetworzone, 31 agrest
świeży, aloes-roślina, aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, bakłażany, bazylia świeża, bób świeży, burak, cebula, cebulki do celów
ogrodniczych, cebulki stosowane w rolnictwie, chleb świętojański,
surowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria-sałata, czarne porzeczki
świeże, czerwone porzeczki świeże, czosnek, świeży, darń naturalna,
dynie, groch świeży, gruszki świeże, grzyby świeże, jagody goji świeże, jagody, świeże owoce, jeżyny świeże, kabaczki, świeże, kalarepa
świeża, kasza jęczmienna perłowa niełuskana, karma dla ptaków domowych, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla zwierząt domowych, kompozycje świeżych owoców, kopra, kwiaty, malino-jeżyny
świeże, maliny świeże, mandarynka świeża, melony, nasiona, cebulki
i rozsady do hodowli roślin, nasiona do uprawy ziół, nasiona
do upraw, nasiona do siewu, nasiona owoców, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, orzechy, oregano świeże, ogórki świeże,
nieprzetworzony pyłek pszczeli, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zboża, orzechy świeże,
otręby pszenne, owoce cytrusowe, owoce cytrusowe świeże, owoce
świeże, papryczki chilli, papryk-rośliny, pasza dla zwierząt tucznych,
pieczarki świeże, pomarańcze, pomelo, świeże, pomidory czereśniowe, świeże, pomidory śliwkowe świeże, pomidory winogronowe,
świeże, pory świeże, pyłek kwiatowy-materiał surowy, rośliny, rośliny
domowe, rośliny naturalne żywe, surowe warzywa, surowe produkty
rolne, sadzonki, słód, śliwki, świeże, surowe produkty leśne, surowe
produkty ogrodnicze, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła,
suszone, do ozdabiania, zioła ogrodowe świeże, zioła świeże, zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie, 32 bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, brzeczka
piwna, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napój imbirowy, napój
z soku cytrynowego z cukrem, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
kokosu, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje orzeźwiają-
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ce, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, soki, soki owocowe-napoje,
soki warzywne, syropy owocowe jako napoje bezalkoholowe, warzywne napoje typu smoothie, wody, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe koktajle owocowe, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka-likier, aperitify, białe wino, cydr, czerwone wino, koktajle, likiery, likiery ziołowe,
miód pitny, musujące białe wina, musujące wina czerwone, nalewki
gorzkie, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe
na bazie kawy, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, likier
miętowy, słodkie wina, alkohole i likiery wspomagające trawienie,
wina, wiśniówka, 35 zarządzanie działalnością handlową, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie promocją sławnych osób, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie
biznesowe dla sklepów, zarządzanie personelem zajmującym się
sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
handlową, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, promocja sprzedaży, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, marketing dotyczący promocji, promowanie działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów promocyjnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 39 dostawa
towarów, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów,
usługi butelkowania, butelkowanie nalewek ziołowych, pakowanie,
pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi pakowania, pakowanie ziół, mieszanek ziołowych i proszków, pakowanie produktów
spożywczych, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, transport
owoców, transport żywności, transport, transport roślin, organizowanie transportu towarów, transport towarów w warunkach chłodniczych, skomputeryzowane planowanie związane z transportem,
usługi informacyjne związane z transportem, 44 udzielanie informa-
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cji o wartości odżywczej produktów spożywczych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi weterynaryjne i rolnicze, zapewnianie leczenia medycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo żywieniowe, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.

(111) 323257
(220) 2019 03 04
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM OŚRODEK PSYCHOTERAPII
(540)

(210) 496727

(591) szary, zielony, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 44 psychologiczne (porady-), placówki opieki medycznej.
(111) 323258
(220) 2019 03 05
(210) 496741
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) BIŁKA MARCIN, BIŁKA AGNIESZKA TREECO SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREECO
(540)

(591) zielony
(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, wyściełający papier do opakowań, szczelne opakowania z tektury, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej
celulozy, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu,
materiały opakowaniowe amortyzujące z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe do wyściełania z papieru lub kartonu, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane
jako opakowania, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa opakowań kartonowych, kartonów
opakowaniowych, wyściełającego papieru do opakowań, szczelnych
opakowań z tektury, materiałów opakowaniowych wykonanych
z kartonu, materiałów opakowaniowych wykonanych z tektury, pojemników opakowaniowych z regenerowanej celulozy, materiałów
opakowaniowych wykonanych z papieru z recyklingu, materiałów
opakowaniowych amortyzujących z papieru lub kartonu, materiałów
opakowaniowych do wyściełania z papieru lub kartonu, materiałów
amortyzujących lub wyściełających wykonanych z papieru używanych jako opakowania, arkuszy celulozy regenerowanej do owijania.
(111) 323259
(220) 2019 03 11
(210) 496985
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO HOME ELITE
(510), (511) 11 kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe,
osłony kominkowe, wkłady kominkowe, wyciągi kominkowe, kominki metalowe odlewane, domowe kominki gazowe, przenośne kominki elektryczne, wentylatory do kominów, wykładziny do otworów
kominków, wymienniki ciepła do kominków, dysze regulujące jako
części kominków, domowe symulatory kominków na węgiel, okapy
pochłaniające parę do kominków, domowe symulatory kominków
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na polana, ruszty kominkowe na paliwo stałe, ruszty kominkowe
do użytku domowego, ruszty kominkowe frontowe do użytku domowego, misy na zanieczyszczenia jako części kominków lub pieców,
wkłady do kominków w postaci palników na paliwo stałe, produkty
ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami
do kominków, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania
w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej
wody, piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno.

(111) 323260
(220) 2019 03 11
(210) 497035
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) KT7 CNC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KT7 CNC
(510), (511) 7 maszyny do cięcia plazmowego, maszyny do plazmowej obróbki powierzchni, spawarki plazmowe, frezarki, wycinarki
jako maszyny, obrabiarki, maszyny do cięcia plazmowego sterowane
numerycznie, obrabiarki sterowane numerycznie.
(111) 323261
(220) 2019 03 12
(210) 497049
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) ŁUKASZCZYK MARTA SCHRONISKO PTTK KALATÓWKI,
Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim „O Wielkanocne
Jajo” im. Krystyny Behounek
(510), (511) 41 organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych.
(111) 323262
(220) 2018 11 26
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) HELLER ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LET’S PLAY T-SHIRT GAME
(540)

(210) 493122

(531) 09.03.01, 09.03.09, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, czapki, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki reklamowe, kurtki, odzież, podkoszulki, swetry, t-shirty, 28
akcesoria do gier, cyfrowe narzędzia do gier, edukacyjne gry planszowe, gry biznesowe, gry dla wypożyczalni kamperów i przyczep,
gry drukowane na koszulkach, gry drukowane na odzieży, gry drukowane na t-shirtach, gry personalizowane, gry planszowe, gry planszowe dla placówek edukacyjnych i turystycznych, gry strategiczne,
gry towarzyskie, pozytywne gry planszowe, przenośne gry i zabawki
posiadające funkcje telekomunikacyjne, urządzenia do gier.
(111) 323263
(220) 2019 02 01
(210) 495465
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 08
(732) INTERSTER YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interster Yachting sp.z o.o.
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 18.03.21, 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, jachty.
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(111) 323264
(220) 2019 02 03
(210) 495522
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) SZILF-NITKA BEATA NYTAS CONSULTING, Łoś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTOOTH PRESTIGE DENTAL
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży preparatów i artykułów dentystycznych, środków do higieny jamy ustnej, preparatów, środków i artykułów do pielęgnacji jamy ustnej, zębów oraz protez, preparatów,
środków i artykułów do czyszczenia i polerowania zębów i protez,
past do zębów, kosmetyków, gum do żucia, środków perfumeryjnych
i zapachowych, artykułów i środków toaletowych, produktów i preparatów medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety,
aparatów, urządzeń i instrumentów medycznych, 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik dentystycznych, usługi dentystyczne, usługi medyczne w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, pedodoncji, ortodoncji i chirurgii
stomatologicznej, usługi w zakresie implantów protetycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie
wybielania zębów, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi medycyny
estetycznej, usługi medyczne w zakresie dermatologii estetycznej,
usługi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych,
upiększających, pielęgnacyjnych, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, informacja medyczna, usługi informacji w zakresie ochrony
zdrowia i urody, udzielanie informacji w zakresie stomatologii, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie stomatologii, usługi doradcze w zakresie higieny
i pielęgnacji urody.
(111) 323265
(220) 2019 02 03
(210) 495524
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) SZILF-NITKA BEATA NYTAS CONSULTING, Łoś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOKOTOOTH
(510), (511) 35 usługi sprzedaży preparatów i artykułów dentystycznych, środków do higieny jamy ustnej, preparatów, środków i artykułów do pielęgnacji jamy ustnej, zębów oraz protez, preparatów,
środków i artykułów do czyszczenia i polerowania zębów i protez,
past do zębów, kosmetyków, gum do żucia, środków perfumeryjnych
i zapachowych, artykułów i środków toaletowych, produktów i preparatów medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety,
aparatów, urządzeń i instrumentów medycznych, 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik dentystycznych, usługi dentystyczne, usługi medyczne w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, pedodoncji, ortodoncji i chirurgii
stomatologicznej, usługi w zakresie implantów protetycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie
wybielania zębów, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi medycyny
estetycznej, usługi medyczne w zakresie dermatologii estetycznej,
usługi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych,
upiększających, pielęgnacyjnych, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, informacja medyczna, usługi informacji w zakresie ochrony
zdrowia i urody, udzielanie informacji w zakresie stomatologii, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie stomatologii, usługi doradcze w zakresie higieny
i pielęgnacji urody.
(111) 323266
(220) 2019 02 14
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 495947
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(540) (znak słowny)
(540) DZIKA WODA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 323267
(220) 2019 02 26
(210) 496463
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 08
(732) BUKSA WACŁAW DREW-BUT, Rokiciny Podhalańskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREW-BUT
(510), (511) 25 obuwie wykonane z drewna, podeszwy butów, podeszwy zewnętrzne, podeszwy do obuwia, pośrednie warstwy podeszwy, podeszwy do pantofli domowych, podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy do sandałów w stylu japońskim, podeszwy wykonane
z drewna, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa obuwia wykonanego
z drewna, podeszew butów, podeszew zewnętrznych, podeszew
do obuwia, pośrednich warstw podeszew, podeszew do pantofli
domowych, podeszew do naprawy obuwia, podeszew do sandałów
w stylu japońskim, podeszew wykonanych z drewna.
(111) 323268
(220) 2019 03 19
(210) 497385
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA
PIOTRA SKARGI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apostolat Fatimy
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.11, 27.05.05
(510), (511) 16 gazety, afisze, albumy, broszury, czasopisma, materiały drukowane, fotografie, książki, publikacje drukowane, rysunki,
periodyki, 35 promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 36 usługi organizowania
zbiórki i zbiórka funduszy na cele związane z propagowaniem kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 39 usługi pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących rezerwacji i organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji wycieczek i zwiedzania
miejsc związanych z kulturą i cywilizacją chrześcijańską, usługi organizowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, 41
publikowanie tekstów innych niż reklamowe usługi wydawnictwa,
publikacje elektroniczne książek, gazet i periodyków on-line i ich obsługa, usługi reporterskie i wydawnicze, usługi organizowania projekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, wystaw, spotkań dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów,
manifestacji i pochodów poświęconych problemom społecznym,
kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania wymiany
kulturalnej społeczności chrześcijańskiej w kraju i za granicą, usługi
organizowania spotkań, zlotów i obozów dla dorosłych, dzieci i młodzieży poświęconych problemom społecznym, kulturze i cywilizacji
chrześcijańskiej, usługi organizowania koncertów, balów i imprez
o charakterze rozrywkowym celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi w zakresie działalności oświatowej, dydaktycznej celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,
43 organizowanie pielgrzymek w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, organizowanie wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 45 organizowanie
zgromadzeń religijnych, usługi w zakresie doradztwa duchowego,
organizowanie ceremonii religijnych.
(111) 323269
(220) 2019 03 19
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGLOBOX

(210) 497396
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 26.15.09, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze kontenery transportowe, chłodnie, pojemniki chłodnicze, skrzynki na mięso [chłodzące],
urządzenia chłodnicze, zamrażarki, wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], 12 wózki ręczne chłodnicze, pojazdy
i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, pojazdy samozaładowcze, pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku w pojazdach,
pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, pojemniki na kółkach do transportu towarów, 39 pakowanie i składowanie towarów, transport, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, magazynowanie, magazynowanie w chłodniach, przechowywanie towarów w chłodniach, pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, usługi magazynowania żywności mrożonej,
udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich
temperaturach, udostępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produktów mrożonych, usługi przechowywania żywności, usługi
przechowywania w chłodniach, dostawa żywności, usługi transportowe, wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, udostępnianie pojazdów do wynajmu, wypożyczanie środków transportu, 40
konserwowanie żywności, mrożenie żywności, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, zamrażanie.
(111) 323270
(220) 2019 03 22
(210) 497581
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) CICHOSZ LUCYNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE LUCA, Radostowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heisberg
(540)

(591) niebieski, grafitowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 20.01.03
(510), (511) 20 materace piankowe, sprężynowe, lateksowe, łóżka
i stelaże pod materace, ochraniacze na materace, kołdry, poduszki,
łóżka kontynentalne z materacem na ramie z materacem i topem,
ławy, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble
szkolne, meble, 24 ochraniacze tekstylne, kapy na łóżka, narzuty
na łóżka, osłony do łóżek dziecięcych, prześcieradła na łóżka, pokrowce i narzuty na meble.
(111) 323271
(220) 2019 03 22
(210) 497586
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) CICHOSZ LUCYNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE LUCA, Radostowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) heisberg
(510), (511) 20 materace piankowe, sprężynowe, lateksowe, łóżka
i stelaże pod materace, ochraniacze na materace, kołdry, poduszki,
łóżka kontynentalne z materacem na ramie z materacem i topem,
ławy, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble
szkolne, meble, 24 ochraniacze tekstylne, kapy na łóżka, narzuty
na łóżka, osłony do łóżek dziecięcych, prześcieradła na łóżka, pokrowce i narzuty na meble.
(111) 323272
(220) 2019 03 22
(210) 497601
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd., Dongguan City (CN)
(540) (znak graficzny)

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 16.01.14
(510), (511) 9 słuchawki, słuchawki [zakładane na głowę], radia [odbiorniki radiowe], słuchawki, obudowy głośników, wagi łazienkowe,
cyfrowe wagi łazienkowe, wagi analizujące masę ciała, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania.
(111) 323273
(220) 2019 03 25
(210) 497702
(151) 2019 08 20
(441) 2019 05 06
(732) TOMASIKIEWICZ ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO-SERWISOWE TOM-INSTAL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM INSTAL DBAMY O CIEPŁO
(540)

(591) zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie urządzeń sanitarnych, naprawa instalacji
sanitarnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja przewodów wodociągowych, budowa instalacji wodociągowych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemnie prace
konstrukcyjne w zakresie wodociągów, usługi doradcze w zakresie
instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie
konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, montaż instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, renowacja
rur kanalizacyjnych, konserwacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie
rur kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się
rur wodno-kanalizacyjnych, instalacja i naprawa rurociągów, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie rur
kanalizacyjnych, usługi czyszczenia kanalizacji, chemiczne czyszczenie instalacji sanitarnych, udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia.
(111) 323274
(220) 2019 03 25
(210) 497704
(151) 2019 08 20
(441) 2019 05 06
(732) JASIŃSKA-PIOTROWSKA JUSTYNA WYGODNADIETA.PL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wygodnadieta.pl Smacznie, zdrowo, pod Twoje drzwi
(540)

(591) czerwony
(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, 43 usługi cateringowe, usługi cateringu
dietetycznego, dostarczanie żywności dietetycznej do odbiorców indywidualnych, usługi w zakresie przygotowania i zaopatrzenia w żywność, usługi dostarczania gotowych posiłków, usługi zaopatrzenia

Nr 12/2019

w zdrową żywność, w tym zestawy kateringowe i napoje, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi
zaopatrzenia w żywność na zamówienie, serwowanie dań na wynos,
usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi gastronomiczne
świadczone w mobilnych punktach sprzedaży, usługi lokali gastronomicznych obejmujących usługi świadczone na miejscu lub na wynos,
44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi świadczone
przez dietetyków, poradnictwo żywieniowe.

(111) 323275
(220) 2019 03 25
(210) 497710
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 DIAMO
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, zapachy samochodowe.
(111) 323276
(220) 2019 03 25
(210) 497711
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 FLORIDA SCENT
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, zapachy samochodowe.
(111) 323277
(220) 2019 03 26
(210) 497738
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) RYCHLIK DOMINIK BARTOSZ CYRULICY, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYRULICY
(540)

(531) 02.09.12, 07.01.20, 14.03.03, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.12,
26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.04.22
(510), (511) 3 kosmetyki do brody, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do ciała, kosmetyki do twarzy, 44 salon fryzjerski usługi fryzjerskie.
(111) 323278
(220) 2019 03 26
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) WÓJCIK MAGDALENA IRMINA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Focus and Fun
(540)

(210) 497749

(591) czarny, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka],
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], wypożyczanie sprzętu sportowego
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[z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(111) 323279
(220) 2019 03 26
(210) 497756
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 06
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METZER
(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne,
chemiczne i farmaceutyczne preparaty dla stomatologii, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dentystyczne materiały
do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, diagnostyczne materiały stosowane w stomatologii, kleje do protez dentystycznych,
lakiery dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki
do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, materiały
do plombowania zębów, porcelana na protezy dentystyczne, płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, tampony i waciki do celów dentystycznych, woski dentystyczne, woski do modelowania do celów
stomatologicznych, 10 aplikatory stomatologiczne, dentystyczna
aparatura i instrumenty, lusterka dentystyczne, przyborniki i stojaki
na strzykawki i aplikatory stomatologiczne, maski stosowane przez
stomatologów, materiały do zszywania, narzędzia stomatologiczne,
ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, strzykawki stomatologiczne,
sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne, urządzenia do opracowania i leczenia
kanałów zębowych.
(111) 323280
(220) 2019 03 12
(210) 497056
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 29
(732) ŁUKASZCZYK MARTA SCHRONISKO PTTK KALATÓWKI,
Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZZ CAMPING KALATÓWKI
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 22.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych.
(111) 323281
(220) 2019 03 19
(210) 497399
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) PERFLOW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perflow NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.13.25
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(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, niemetalowe panele do użytku w budownictwie, wielowarstwowe
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, odpływy niemetalowe, urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki,
kanały odpływowe, nie z metalu, panele wykonane z polipropylenu do użytku w budowie systemów podbudowy i drenażu gruntu,
niemetalowe kanały drenażowe, rury drenażowe niemetalowe, 35
usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa cementu, cementu budowlanego,
materiałów cementujących, preparatów cementujących, cementu do wypełniania, cementu zawierającego elementy metaliczne,
związków cementujących, mieszanek cementowych, cementowych
pokryć zapewniających wodoszczelność, zapraw cementowych
do zastosowania w budownictwie, cementu gotowego do użycia
do celów budowlanych, zaprawy murarskiej, licowej zaprawy murarskiej, suchej zaprawy murarskiej, zaprawy murarskiej gipsowej,
zaprawy murarskiej z wapna, mieszanek zapraw murarskich, niemetalowych ogniotrwałych zapraw murarskich, zapraw murarskich odpornych na wodę, gotowych mieszanek suchej zaprawy murarskiej,
piasku do użytku w przygotowywaniu zapraw murarskich, piasku,
piasku budowlanego, worków z piaskiem, piaskowca dla budownictwa, piasku do użytku w budownictwie, piasku do użytku w przygotowywaniu betonu, wapna, materiałów budowlanych na bazie wapna, wapna suchogaszonego do celów budowlanych, betonowych
materiałów budowlanych, materiałów budowlanych przeciwogniowych, materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych
ze sztucznego kamienia, bloczków budowlanych zawierających materiały izolacyjne, materiałów budowlanych z włókien mineralnych,
materiałów niemetalowych do celów budowlanych i konstrukcyjnych, modułowych przenośnych konstrukcji budowlanych, niemetalowych modułowych elementów budowlanych, wielowarstwowych
paneli z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, paneli
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, odpływów niemetalowych, urządzeń z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, niemetalowych kanałów odpływowych, separatorów oleju,
paneli wykonanych z polipropylenu do użytku w budowie systemów
podbudowy i drenażu gruntu, niemetalowych kanałów drenażowych, rur drenażowych niemetalowych.

(111) 323282
(220) 2019 03 19
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) CHOJNOWSKI KAMIL P.P.H., Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAL EXPERT
(540)

(210) 497401

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 banany suszone, jagody przetworzone, maliny suszone, morwa biała suszona, gruszki suszone, suszony ananas, chipsy
bananowe, suszone borówki, przetworzone brzoskwinie, kokos
przetworzony, wiórki kokosowe, płatki kokosowe, suszone daktyle,
przetworzone daktyle, cytryny, przetworzone, suszone figi, prażone orzechy ziemne, orzechy ziemne przetworzone, suszone mango,
mango, przetworzone, suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie suszonych
owoców, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, migdały przetworzone, migdały spreparowane, przetworzone morele, orzechy laskowe, przetworzone,
preparowane orzechy makadamia, orzechy pekan, przetworzone,
preparowane orzeszki piniowe, orzeszki piniowe, przetworzone,
preparowane orzechy włoskie, jądra orzechów włoskich, rodzynki,
nasączone rodzynki, rodzynki korynckie, wiśnie koktajlowe, suszona żurawina, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, przetworzone
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nasiona chia do jedzenia, pestki słonecznika przetworzone, pestki
dyni przetworzone, rozdrobnione ziarna sezamu, pyłki kwiatowe
jako żywność, ciecierzyca, przetworzona, fasola, suszona fasola,
groch łuskany, groch dzielony, soczewica, soczewica suszona, suszona soja, soja, przetworzona, przetworzone cebule, liście gorczycy, przetworzone, pomidory, przetworzone, ekstrakty z pomidorów, żelatyna, suszona papaja, papaja, przetworzona, agar-agar
do celów kulinarnych, preparowane orzechy nerkowca, 30 cukier,
brązowy cukier, cukier owocowy, słodziki naturalne, naturalne słodziki niskokaloryczne, słodziki naturalne w postaci koncentratów
owocowych, sól, sól spożywcza, muesli, kasze, kasza kukurydziana,
kasza perłowa, kasza bulgur, kasza manna, kasze spożywcze, kasza
gryczana, kuskus, kaszka ryżowa, przetworzona kasza manna, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli mung, wzbogacana kasza manna
jako mąka spożywcza, kasza perłowa przetworzona, przetworzone
ziarna, jęczmień łuskany, przetworzona komosa ryżowa, kukurydza
przetworzona, produkty spożywcze z kukurydzy, mak do użytku
jako przyprawa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, preparaty zbożowe
składające się z otrębów, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, prażone
i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, siemię lniane
do celów kulinarnych jako przyprawa, ryż, ryż pełnoziarnisty, ryż łuskany, ryż prażony, wzbogacony ryż, gotowy ryż, mieszanki ryżu, ryż
błyskawiczny, dziki ryż gotowy, płatki z naturalnego ryżu, produkty
żywnościowe z ryżu, kawa, kawa niepalona, anyż, anyż gwiaździsty,
anyż używany jako przyprawa, cynamon, laski cynamonu, cynamon
sproszkowany jako przyprawa, czosnek mielony, czosnek w proszku, czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, gałka
muszkatołowa, proszek gorczycowy jako przyprawa, goździki jako
przyprawa, goździki mielone jako przyprawa, imbir jako przyprawa,
imbir jako przyprawa w proszku, kmin rzymski w proszku, nasiona
kminku do użytku jako przyprawa, kurkuma, kurkuma do żywności,
kurkuma do stosowania jako przyprawa, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa, lukrecja, mieszanki przypraw, ostra sproszkowana papryka jako przyprawa, słodka papryka stosowana jako
przyprawa, papryka jako przyprawa, pieprz, pieprz mielony, pieprz
ziarnisty, pieprz w proszku jako przyprawa, pieprz syczuański jako
przyprawa, mieszanki przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki przypraw do gulaszu, ziele angielskie, zioła konserwowane jako
przyprawy, mąka, mąka kukurydziana, herbaty ziołowe jako napary,
herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, preparaty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa bananów suszonych, jagód przetworzonych, malin suszonych, morwy białej suszonej, gruszek suszonych,
suszonych ananasów, chipsów bananowych, suszonych borówek,
przetworzonych brzoskwiń, kokosu przetworzonego, wiórków kokosowych, płatków kokosowych, suszonych daktyli, przetworzonych
daktyli, cytryn przetworzonych, suszonych fig, prażonych orzechów
ziemnych, orzechów ziemnych przetworzonych, suszonego mango,
mango przetworzonego, suszonych owoców, mieszanek owoców
suszonych, produktów z suszonych owoców, przekąsek na bazie suszonych owoców, mieszanek przekąsek składających się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, migdałów przetworzonych,
migdałów spreparowanych, przetworzonych moreli, orzechów laskowych przetworzonych, preparowanych orzechów makadamia,
orzechów pekan przetworzonych, preparowanych orzeszków piniowych, orzeszków piniowych przetworzonych, preparowanych orzechów włoskich, jąder orzechów włoskich, rodzynków, nasączonych
rodzynków, rodzynków korynckich, wiśni koktajlowych, suszonej żurawiny, nasion jadalnych, nasion przetworzonych, przetworzonych
nasion chia do jedzenia, pestek słonecznika przetworzonych, pestek
dyni przetworzonych, rozdrobnionych ziaren sezamu, pyłków kwiatowych jako żywność, ciecierzycy przetworzonej, fasoli, suszonej
fasoli, grochu łuskanego, grochu dzielonego, soczewicy, soczewicy
suszonej, suszonej soi, soi przetworzonej, przetworzonej cebuli, liści
gorczycy przetworzonych, pomidorów przetworzonych, ekstraktów
z pomidorów, żelatyny, suszonej papai, papai przetworzonej, agaru-agaru do celów kulinarnych, preparowanych orzechów nerkowca,
cukru, brązowego cukru, cukru owocowego, słodzików naturalnych,
naturalnych słodzików niskokalorycznych, słodzików naturalnych
w postaci koncentratów owocowych, soli, soli spożywczej, muesli,
kasz, kaszy kukurydzianej, kaszy perłowej, kaszy bulgur, kaszy manny, kaszy spożywczej, kaszy gryczanej, kuskusa, kaszki ryżowej, przetworzonej kaszy manny, kaszki z mąki ryżowej, kaszki z fasoli mung,
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wzbogacanej kaszy manny jako mąki spożywczej, kaszy perłowej
przetworzonej, przetworzonych ziaren, jęczmienia łuskanego, przetworzonej komosy ryżowej, kukurydzy przetworzonej, produktów
spożywczych z kukurydzy, maku do użytku jako przyprawa, przetworzonych nasion do użytku jako przyprawa, preparatów zbożowych
zawierających otręby z owsa, preparatów zbożowych składających
się z otrębów, preparatów z otrębów do spożycia przez ludzi, płatków zbożowych, płatków zbożowych gotowych do spożycia, prażonych i mielonych ziaren sezamu do użytku jako przyprawy, siemienia
lnianego do celów kulinarnych jako przyprawa, ryżu, ryżu pełnoziarnistego, ryżu łuskanego, ryżu prażonego, wzbogaconego ryżu, gotowego ryżu, mieszanek ryżu, ryżu błyskawicznego, dzikiego ryżu
gotowego, płatków z naturalnego ryżu, produktów żywnościowych
z ryżu, kawy, kawy niepalonej, anyżu, anyżu gwiaździstego, anyżu
używanego jako przyprawa, cynamonu, lasek cynamonu, cynamonu sproszkowanego jako przyprawy, czosnku mielonego, czosnku
w proszku, czosnku przetworzonego do stosowania jako przyprawa, gałki muszkatołowej, proszku gorczycowego jako przyprawy,
goździków jako przyprawy, goździków mielonych jako przyprawy,
imbiru jako przyprawy, imbiru jako przyprawy w proszku, kminu
rzymskiego w proszku, nasion kminku do użytku jako przyprawy,
kurkumy, kurkumy do żywności, kurkumy do stosowania jako przyprawa, kurkumy w proszku do stosowania jako przyprawa, lukrecji,
mieszanek przypraw, ostrej sproszkowanej papryki jako przyprawy,
słodkiej papryki stosowanej jako przyprawa, papryki jako przyprawy,
pieprzu, pieprzu mielonego, pieprzu ziarnistego, pieprzu w proszku
jako przyprawy, pieprzu syczuańskiego jako przyprawy, mieszanek
przypraw suszonych do gulaszu, mieszanek przypraw do gulaszu,
ziela angielskiego, ziół konserwowanych jako przyprawy, mąki, mąki
kukurydzianej, herbat ziołowych jako naparów, herbat ziołowych innych niż do celów leczniczych, preparatów aromatycznych do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych.

(111) 323283
(220) 2019 03 19
(210) 497407
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) JANECZEK IRENEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
IKOTRANS, Przecław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOWĘGIEL WWW.EKO-WEGIEL.PL
(540)

(591) zielony, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa paliw kopalnych,
paliw stałych, węgla, węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla
typu ekogroszek, węgla mineralnego, brykietu węglowego, brykietu
drzewnego, węgla drzewnego, grubego węgla drzewnego, pyłu węglowego, miału węglowego, paliw na bazie węgla, brykietów z węgla drzewnego, węgla drzewnego do grillowania, węgla drzewnego
pochodzenia roślinnego, węgla o niskiej zawartości siarki, węgla
o niskiej zawartości popiołu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych z mieszanin
węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych z węgla z domieszką kwarcu, paliw wyrabianych z węgla antracytowego
i koksu, koksu, 39 magazynowanie, organizowanie magazynowania
paliw, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, usługi
konsultacyjne dotyczące magazynowania, magazynowanie ładunku
przed transportem, usługi związane z magazynowaniem towarów,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, udzielanie informacji związanych
z usługami magazynowania, składowanie, usługi składowania, transport i składowanie towarów, składowanie towarów w magazynach,
usługi dostawcze, transport i dostawy towarów, ładowanie węgla,
paliw na bazie węgla oraz brykietu, magazynowanie węgla, paliw
na bazie węgla oraz brykietu, dostawa węgla, paliw na bazie węgla
oraz brykietu.
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(111) 323284
(220) 2019 03 21
(210) 497525
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Island
(510), (511) 30 bułki, chleb, ciastka, ciasta przekładane mięsem, mięso w cieście, lody, potrawy na bazie mąki, słodycze, kanapki, spody
do pizzy, gofry, naleśniki, paszteciki, pizze, placki, sosy do mięsa, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, wyroby cukiernicze, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, lody spożywcze, kakao, wyroby z kakao, 39 usługi dostaw pizzy, usługi dostaw ciepłych
i zimnych posiłków, 41 organizowanie szkoleń w zakresie gastronomii, akademia kulinarna, poradnictwo zawodowe, organizowanie,
prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, publikowanie książek, wydawanie poradników, przepisów kulinarnych, 43 restauracje, usługi kateringowe, zbiorowe żywienie, bary szybkiej obsługi, usługi barowe,
usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy,
pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi restauracyjne dostawy jedzenia i napojów, organizowanie, prowadzenie, obsługa spotkań firmowych, bankietów.
(111) 323285
(220) 2019 03 21
(210) 497534
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) KOCHAŃSKI PIOTR KOCHANSKY MEDIA, Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROCOOKING MEDIA
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja
reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
reklam, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizacja
konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 41 doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki,
edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, usługi studiów nagrań
w zakresie wideo, edycja zdjęć, fotografia, mikrofilmowanie dla osób
trzecich, montaż filmów, montaż wideo, prezentacja nagrań wideo,
produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów na płytach DVD
i CD-ROM, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo i DVD,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja graficznych
fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radio-
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wych, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych,
produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master],
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja przedstawień
i filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja szkoleniowych filmów
wideo, realizacja filmów w studiach, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi edycji
nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo,
usługi nagrywania i produkcji audio, świadczenie usług w zakresie
automatycznego nagrywania wideo, usługi produkcji filmów, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych,
usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie
produkcji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
komputerowy skład drukarski [DTP], publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, dystrybucja filmów, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizowanie konkursów, rozrywka filmowa.

(111) 323286
(220) 2019 03 21
(210) 497535
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) ELSTAR R. GLOGER, S. SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EZ FRAMES easy frames by ELSTAR
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.01.25, 26.11.03,
26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 6 modułowe konstrukcje metalowe, przenośne budynki
modułowe z metalu, stoiska wystawowe [stojaki] z metalu, profile metalowe, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, profile metalowe, metalowe, strukturalne ramy budowlane, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe ścianki
działowe, metalowe trybuny, platformy z metalu, półki metalowe
[konstrukcje], banery reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe
tablice reklamowe [niepodświetlane], 19 niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, niemetalowe modułowe elementy budowlane, stoiska targowe, profile panelowe z materiałów niemetalowych,
niemetalowe modułowe elementy budowlane, ramy budowlane
niemetalowe, przestrzenne ramy, nie z metalu, niemetalowe ramy
do znaków, tablice ogłoszeń [parkany niemetalowe], 20 wielofunkcyjne stoiska wystawowe, ramy wystawowe [gablotki ścienne], ramy
stoisk wystawowych [niemetalowe], składane stoiska ekspozycyjne,
ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], półki wystawowe,
przenośne stelaże wystawowe na reklamy, ramy na szyldy, segmenty
wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, standy wystawowe, stelaże wystawowe, tablice reklamowe, wsporniki do materiałów wystawowych, zestawy do montażu do celów wystawowych.
(111) 323287
(220) 2019 03 21
(210) 497541
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) COMPASS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) compass & partners
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(540)

(732) KRAWCZYK RAFAŁ, SKÓRA MIROSŁAW TAXI NOVA PLUS
SPÓŁKA CYWILNA, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI NOVA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia
interesów, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, doradztwo związane z zarządzaniem, konsultacje
dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie sprawozdań
rynkowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą
na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
związane z osiągnięciami firm, usługi doradcze w zakresie strategii
w działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi konsultacji
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi
konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości
działania, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie
organizacji przedsiębiorstwa.
(111) 323288
(151) 2019 08 22
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(220) 2019 03 21
(441) 2019 04 29

(210) 497542

(591) czerwony, biały, zielony, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.22,
20.01.03
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport
drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport
lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski
transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport
bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu
i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację
online, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów
do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych.
(111) 323289
(220) 2019 02 19
(210) 496092
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AROMACTIST
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 323290
(220) 2019 02 19
(210) 496095
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) NATURSEPTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 323291
(220) 2019 02 19
(210) 496099
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APETISTER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 323292
(220) 2019 02 19
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) SKUZA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) garden and the city
(540)

(210) 496109

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 11 lampy elektryczne, 20 meble ogrodowe, 44 projektowanie krajobrazów.
(111) 323293
(220) 2019 02 19
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMENIAN YEREV
(540)

(210) 496112

(591) zielony, szary, ciemnoszary, żółty, biały
(531) 25.01.05, 25.01.15, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z Armenii, wina z Armenii.
(111) 323294
(220) 2019 02 20
(210) 496174
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLIŻEJ NATURY
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(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk,
balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do ust, balsamy do włosów, balsamy oczyszczające, balsamy, inne niż
do celów medycznych, balsamy po opalaniu, błyszczyki do ust [kosmetyki], chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne],
dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty,
emulsje do ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku
kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje
na dzień, emulsje po goleniu, emulsje do depilacji, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku
kosmetycznego], kompaktowe kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, korektor do twarzy,
korektory do plam i wyprysków, korektory [kosmetyki], korektory
pod oczy, kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne kredki
do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy,
kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, kredki do powiek,
kredki do ust, krem bazowy, krem chłodzący [cold cream], inny niż
do celów medycznych, krem do jasnej karnacji, krem do opalania dla
niemowląt, krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci, krem
do twarzy, krem do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, kremy BB,
kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy
do ciała [kosmetyki], kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy
do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze],
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kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego
oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy
do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy
do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku
kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące,
kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne
do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół
oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc
[kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy
ochronne, kremy ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy
odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy ujędrniające skórę, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy redukujące plamy starcze, kremy przed
goleniem, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy pod prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy wybielające do skóry, kremy z filtrem
przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, nielecznicze kryształki
do kąpieli, kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki do ciała, maści [nielecznicze], maseczki
do ciała w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki
do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy,
do celów toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki
oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki
do skóry, maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maski do ciała
w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów,
maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki do pielęgnacji skóry
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, mleczka do ciała
dla niemowląt, mleczka do demakijażu, mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka
nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko
do demakijażu, mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydełka, mydła, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy,
mydła do użytku osobistego, mydła do użytku domowego, mydła
granulowane, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze,
mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia,
mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła
w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydło
alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane,
mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone
chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżające balsamy do ciała
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane
chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe do rąk
nasączane balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze
balsamy do ust, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze
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kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy
pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka,
nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze
pasty do zębów, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze płukanki
do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze
płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające
usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze
szampony do włosów, nieleczniczy krem do twarzy, nielecznicze żele
do kąpieli, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy
puder do ciała, nieleczniczy puder do twarzy, niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne preparaty do kąpieli, oczyszczające
maseczki do twarzy, odświeżacze do skóry, odżywka do włosów dla
dzieci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do ust, odżywki
do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów
w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne
do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół
paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiający czesanie, olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki do masażu ciała, olejki do masażu,
nielecznicze, olejki do masażu twarzy, olejki do odżywiania włosów,
olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji
skóry [nielecznicze], olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe
do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, olejki perfumowane
do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników
żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające
szampon, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające
produkty do utrwalania włosów, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
peelingi do twarzy [kosmetyki], peeling do stóp, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, pianka do czyszczenia, piana do kąpieli, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka do stylizacji, pianka
do włosów, pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów, pianki
oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic,
pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, piany do kąpieli,
pieniące się żele do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, płatki kąpielowe, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon
z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne kremy [kosmetyki], płyny do demakijażu, płyny
do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny
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do kuracji wzmacniających włosy, płyny do mycia, płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny
do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze,
płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do włosów, płyny do włosów
i ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed
goleniem, płyny ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny
pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny redukujące
zmarszczki wokół oczu, płyny po goleniu, podkład do makijażu, podkład w kremie, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne
do twarzy, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące, którymi
nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia nosa do celów
higieny osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli i pod
prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty
do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia do użytku domowego,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, preparaty
do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające
zmarszczki, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji tkanin, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe
do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, preparaty koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy
skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku
miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, preparaty myjące, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające
[kosmetyczne], preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty odżywcze
do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty pielęgnacyjne
spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające
[kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, preparaty toaletowe, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, preparaty
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wygładzające i prostujące włosy, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry
[peelingi], preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty do makijażu
do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty kolorowe
do policzków, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty utrwalające
do włosów, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym,
produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, puder dla niemowląt, serum do celów kosmetycznych, serum do pielęgnacji włosów, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, serum do układania włosów,
serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic,
nie do celów medycznych, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], środek do mycia rąk, środki depilujące, środki do czyszczenia
rąk, środki do czyszczenia zębów, środki do demakijażu oczu, środki
do demakijażu, środki do makijażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do mycia rąk, środki do mycia zębów, środki do namaczania
do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki do nawilżania włosów,
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do pielęgnacji włosów, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki],
środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu
się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające
starzeniu się skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze],
środki oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki
zmiękczające skórki przy paznokciach, suche szampony, szampon
do włosów, szampon w piance dla niemowląt, szampony, szampony
dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobistego,
szampony do włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe,
nie do celów leczniczych, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką do włosów, szampony zmiękczające, szminki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała,
toniki [kosmetyki], toniki kosmetyczne do twarzy, wielofunkcyjne
preparaty kosmetyczne do skóry, wody mineralne w sprayu do celów
kosmetycznych, woski do depilacji, woski do masażu, wzmacniające
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, żel do kąpieli, żel
do paznokci, żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do ciała, żele do czyszczenia
zębów, żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do opalania, żele do rąk, żele do twarzy, żele
do stylizacji włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele
do wybielania zębów, żele ochronne do włosów, żele nawilżające
[kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele
po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele w sprayu do układania
włosów, żele pod prysznic, żelowe maseczki na oczy, żelowe płatki
pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy do makijażu, zestawy
do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, zestawy kosmetyków, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, zioła
do kąpieli, 5 preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje
dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, kremy do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermatologicznego, przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne do paznokci, środki antymikrobowe do użytku dermatologicznego, preparaty
farmaceutyczne do użytku w dermatologii, maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, środki przeciwdrobnoustrojowe
pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicznego, lecznicze
kremy do skóry, farmaceutyczne płyny do skóry, płyny medyczne
do skóry, toniki do skóry [lecznicze], wypełnienia skóry do wstrzykiwania, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji
skóry [lecznicze], lecznicze kuracje do skóry głowy, kremy lecznicze
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do ochrony skóry, lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści lecznicze do stosowania na skórę, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży,
środki odstraszające komary do nakładania na skórę, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, produkty
i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry
w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, preparaty
medyczne, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego.

(111) 323295
(220) 2019 02 20
(210) 496184
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) RODZIEWICZ RAFAŁ ANDRZEJ TELERED, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR COMRANGE
(540)

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.02
(510), (511) 13 pociski wybuchowe, sygnały wybuchowe, torpedy
wybuchowe, produkty wybuchowe, materiały wybuchowe, mieszanki wybuchowe, urządzenia wybuchowe, materiały wybuchowe
inicjujące, materiały wybuchowe kruszące, spłonki do materiałów
wybuchowych, zapalniki do materiałów wybuchowych, materiały
wybuchowe z azotanów amonu, wybuchowe zapalniki stosowane
w górnictwie, lonty detonujące do materiałów wybuchowych, materiały wybuchowe do stosowania w bombach, urządzenia wybuchowe do rozbrajania pola minowego, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, urządzenia wybuchowe do oczyszczania pól
minowych, flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, zapalniki do materiałów wybuchowych stosowane w minach,
urządzenia wybuchowe do rozbrajania i oczyszczania pól minowych,
bomby lotnicze dalekiego zasięgu z ładunkami wybuchowymi różnego rodzaju, broń, proce, broń ciężka, wiatrówki, kusze, broń, broń
sportowa, bezodrzutowa broń palna, gazowe bomby, małokalibrowa broń palna, pistolety, części broni, kolby broni, systemy broni,
broń i amunicja, miotacze ognia, tłumiki do broni, naboje do broni,
magazynki do broni, części składowe broni, pochwy na broń palną,
pojemniki do odpalania broni, narzędzia do ładowania broni, tłumiki
do broni palnej, amunicja do broni ręcznej, siłowniki będące elementami broni, pirotechniczne generatory ciągu do sterowania bronią
lotniczą, broń palna, broń samobieżna, karabiny wojskowe, tarcze
strzelnicze do użytku wojskowego, 25 obuwie wojskowe, odzież
wojskowa z khaki, odzież męska, odzież damska, odzież sportowa, 41
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edukacji medycznej, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, przygotowanie zawodowe
z zakresu bezpieczeństwa osobistego, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi doradcze
w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradcze w zakresie
edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, szkolenia techniczne
w zakresie bezpieczeństwa, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, strzelnice, szkolenia strzeleckie, szkolenia taktyczne, szkolenia
obronne, szkolenia survivalowe, szkolenia medyczne, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, szkolenia w zakresie
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ochrony mienia, osób, wywiadu i kontrwywiadu, 42 usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, monitorowanie systemów komputerowych
do celów bezpieczeństwa, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa
technologicznego, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
komputerowego w celu ochrony danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, monitoring
systemów sieciowych, opracowywanie technologii zabezpieczeń
sieci elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania systemów
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie sieciowych
zapór komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo techniczne
dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 45 usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, wypożyczanie odzieży ochronnej, wypożyczanie kasków
ochronnych, wypożyczanie masek ochronnych, ochrona osobista,
usługi strażników ochrony, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi w zakresie
ochrony, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi bezpieczeństwa
dla ochrony mienia i osób, udzielanie informacji na temat usług
osobistych ochroniarzy, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych i osób, wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego.

(111) 323296
(220) 2019 02 21
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MĄDRY ANGELIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GINGER BARBER
(540)

(210) 496199

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, biały, niebieski, brązowy,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.14, 02.03.01, 02.03.30
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
(111) 323297
(220) 2019 02 21
(210) 496221
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) NOWACZYK JACEK, NOWACZYK KRZYSZTOF, NOWACZYK
PAULINA KARKAS SPÓŁKA CYWILNA, Wołczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKAS
(540)

(591) czarny, żółty, niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 13.01.06, 29.01.13
(510), (511) 11 abażury, abażury do lamp, abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych, stelaże do abażurów, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy sufitowe, lampy stojące, lampy biurkowe,
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żyrandole, osprzęt oświetleniowy, kinkietów, oprawy oświetleniowe LED, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa abażurów, abażurów
do lamp, abażurów do źródeł światła, abażurów do lamp stołowych,
stelaży do abażurów, osprzętu oświetleniowego, osprzętu do lamp.

(111) 323298
(220) 2019 02 22
(210) 496313
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT NA KANAPKĘ
(540)

(531) 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe,
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta
z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw,
hummusu, jajek gotowanych i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.
(111) 323299
(220) 2019 02 22
(210) 496317
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKURAT na Święta
(540)

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24, 24.17.02, 01.01.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe,
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta
z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw,
hummusu, jajek gotowanych i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.
(111) 323300
(220) 2019 02 24
(151) 2019 07 25
(441) 2019 04 08
(732) BRZEŹNY MATEUSZ MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Emka Ultra
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 496342

(111) 323301
(220) 2019 01 31
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) ZIOBRO PAWEŁ DARIUSZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAZURALIA

(210) 495459
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy fotograficzne, arkusze informacyjne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, artykuły
piśmiennicze, bilety, bilety pasażerskie, bilety wstępu, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma fachowe, drukowane
ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druki, drukowane bilety,
drukowane arkusze muzyczne, drukowane bilety wstępu na imprezy,
drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane dyplomy
[nagrody], drukowane książki z nutami, drukowane materiały edukacyjne, drukowane nagrody, drukowane rozkłady, drukowane zaproszenia, dyplomy drukowane, dzienniki pokładowe, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, koperty, kupony,
mapy, mapy tras, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nadruki, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, papier i karton, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe,
papierowe podstawki pod kufle do piwa, plakaty reklamowe, plakaty
wykonane z papieru, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plany,
pocztówki, podkładki pod kufle do piwa, podręczniki edukacyjne,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki instruktażowe, podręczniki [książki], podstawki papierowe, poradniki [podręczniki], programy imprez, przewodniki, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, rejestry okrętowe [materiały drukowane],
reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, rozkłady, słowniki, śpiewniki,
spisy, stemple do pieczętowania, tablice nawigacyjne do użytku
na żeglarskich jednostkach pływających, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tacki
biurkowe, teczki [artykuły biurowe], tektura, ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, wizytówki, zakładki, zapisy
nutowe, publikacje reklamowe, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, szyldy reklamowe
z papieru lub z kartonu, 18 aktówki, teczki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, elastyczne torby na odzież, kosmetyczki, kufry bagażowe, małe plecaki, małe walizki, niewielkie torby podróżne, plecaki, plecaki [małe], plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki
wycieczkowe, kufry podróżne, sportowe torby, teczki, teczki na nuty,
teczki na dokumenty, teczki i aktówki, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby gimnastyczne, torby na nuty, torby na odzież
sportową, torby na piesze wycieczki, torby [pokrowce] na ubrania
do podróży, torby przenośne, torby sportowe, torby turystyczne, torby uniwersalne, torebki, walizki podróżne, walizki podróżne [podręczne], walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, plecaki dla wędrowników, 25
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, boa, bokserki, buty do wody, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty [odzież], chusty plażowe, czapki
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki sportowe, czapki z daszkiem, daszki [odzież], dzianina [odzież], golfy [odzież], kamizelki [bezrękawniki], kąpielówki, kombinezony do nart wodnych, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule do spania, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule
nocne, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki jako odzież
sportowa, kurtki [odzież], kurtki sportowe, majtki, nakrycia głowy,
obuwie, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do celów rekreacji,
obuwie męskie i damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe,
ocieplacze, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakalna, okrycia
głowy z daszkiem, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodnie, spodnie
sportowe, stroje sportowe, swetry [odzież], swetry polo, szale, szorty
[odzież], szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, sztormiaki
[odzież], skarpety do sportów wodnych, kombinezony piankowe dla
narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do sportów wodnych
powierzchniowych, stroje do jazdy na nartach wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, 32 aromatyzowane napoje gazowane, barley wine [piwo], bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, czar-

90

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami
mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców, napoje na bazie soku
z czerwonego żeń-szenia, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje z guaraną, napoje z soku pomarańczowego, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje zawierające witaminy, oczyszczona woda pitna, piwa o małej zawartości
alkoholu, piwo, piwo i produkty piwowarskie, poncz bezalkoholowy,
smakowa woda mineralna, soki, woda z lodowca, woda źródlana,
wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, woda
[napoje], napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, adresowanie kopert, agencja public relations, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia
tymczasowego, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analiza rynku, analiza w zakresie
marketingu, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
w zakresie reklamy, badania rynkowe, badania konsumenckie, badania rynku do celów reklamowych, badanie rynku, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci
komputerowej, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie danych, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, informacja handlowa, informacja i badania
w zakresie działalności gospodarczej, informacja marketingowa,
kompilacja reklam, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, marketing ukierunkowany, nadzór nad działalnością gospodarczą, obróbka tekstów, obsługa programów lojalnościowych, ogłoszenia drobne, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie
katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, opracowywanie
statystyk biznesowych, optymalizacja stron internetowych, organizacja działalności gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie działań reklamowych w kinach,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
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działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie marketingu, porównywarki cen zakwaterowania, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje
towarów i usług, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja
reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja
[reklama] koncertów, promocja [reklama] podróży, promocja sprzedaży, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
promowanie działalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, przetwarzanie danych, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie publikacji reklamowych,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie ulotek reklamowych,
publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
reklamy online, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie
plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnia-
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nie reklam, sondowanie rynku, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne badania rynkowe, stenografia, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, umieszczanie
reklam, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi badawcze związane
z reklamą, usługi biurowe, usługi doradcze w zakresie marketingu
afiliacyjnego, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi edycji tekstów, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi ogłoszeniowe
do celów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy graficznej, usługi
reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie reklamy, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, kampanie marketingowe, marketing telefoniczny,
marketing finansowy, dostarczanie informacji marketingowej, analizy w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi reklamowe i marketingowe online, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej
i marketingu, 38 agencje informacyjne, dostarczanie dokumentów
online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna transmisja poczty
i wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiadomości, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie Internetu
dla forum dyskusyjnego, interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, komórkowe usługi radiotelefoniczne, komputerowe przesyłanie danych,
komunikacja przez telefony komórkowe, komunikacja za pomocą
systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
łączność przez telefony komórkowe, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą radiową,
nadawanie programów w telewizji, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], obsługa chat roomów, odbieranie i przesyłanie
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elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja wiadomości,
odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, podcasting, przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie danych za pomocą
telekomunikacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie
informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przesyłanie
danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych
związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie webcastów, przesyłanie wiadomości, świadczenie
usług komunikacji głosowej przez Internet, świadczenie usług poczty elektronicznej [email], transfer cyfrowy danych, transmisja danych
audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych, transmisja
danych przez Internet, transmisja danych przez komputery, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych,
transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi, transmisja krótkich wiadomości, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja podkastów, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych,
transmisja strumieniowa danych, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe],
udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online
do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych
pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
dla serwisów społecznościowych, usługi chatroomów, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi komunikacji
internetowej, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi konferencji sieciowych, usługi krótkich wiadomości
tekstowych [sms], usługi łączności, usługi łączności świadczone w Internecie, usługi łączności telefonii komórkowej, usługi łączności
umożliwiające przesyłanie informacji, usługi nadawcze, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych,
usługi poczty elektronicznej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla
serwisów społecznościowych, usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą hasła, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
telematyczne dostępne poprzez hasło, usługi transmisji wideo, usługi transmisyjne, usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wiadomości tekstowych, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z przesyłaniem
poczty elektronicznej, wiadomości elektroniczne, wirtualne pokoje
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rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, wymiana danych elektronicznych, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych
do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu do danych w sieciach
komputerowych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów
przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku
[portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich
innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie online, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych,
zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, 39 czarterowanie łodzi, agencje
rezerwacji podróży, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek
pływających, czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem, dostarczanie wody [dystrybucja], dostawa produktów spożywczych,
dostawa żywności, informacja turystyczna, maklerstwo okrętowe,
nawigacja [ustalanie położenia, wytyczanie trasy], odbiór, transport
i dostawa towarów, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja
podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie
i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie podróży, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie podróży i wycieczek statkami, organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową,
morską, powietrzną i koleją, organizowanie rejsów, organizowanie
transportu wakacyjnego, organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem
w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek
jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, parkowanie łodzi, parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, prowadzenie wycieczek, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych,
przewożenie i dostarczanie towarów, rejsy łodzią, rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja podróży
za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwacja rejsów morskich,
rezerwacja transportu, rezerwowanie podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, transport statkami, transport, świadcze-
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nie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, świadczenie usług
w zakresie informacji podróżnej, transport barkami, transport ładunku drogą wodną, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport pasażerski, transport pasażerski łodzią, transport pasażerski statkiem, udostępnianie miejsc do cumowania, udostępnianie
miejsc i sprzętu do cumowania, udostępnianie statków rejsowych
do podróżowania, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji odnośnie przystani, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych,
udzielanie informacji w zakresie miejsc do cumowania, usługi agencji
podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej podróże, usługi autobusów
wodnych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi portów dla statków i łodzi, usługi
portowe [obsługa doków], usługi przewodników turystycznych,
usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi przystani dla łodzi [obsługa doków], usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], usługi przystani jachtowej, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych,
usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowania podróży,
usługi transportu statkami rejsowymi, usługi transportu statkami,
usługi transportu wodnego, usługi transportu żaglówkami, usługi
w zakresie biletów na podróż, usługi w zakresie czarterowania jachtów, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie
organizowania krótkich wycieczek, usługi w zakresie organizowania
wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi w zakresie podróży, usługi w zakresie rejsów statkami
wycieczkowymi, usługi w zakresie rejsów na jachtach, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
usługi w zakresie udzielania informacji związanych z trasami podróży, usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży,
usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróży, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi załadunku statków, wydawanie biletów na podróż, wynajem łodzi,
wynajem statków, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych,
wynajmowanie łodzi, wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi,
wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie
łodzi wiosłowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie rowerów,
wypożyczanie żaglówek, zaopatrywanie w wodę, zapewnianie
transportu pasażerów drogą wodną, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, zwiedzanie turystyczne, dostarczanie wiadomości, dostawa
towarów, dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, rezerwacja
miejsc na podróż, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 41 biura
rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie sprzętu sportowego, dyskoteki,
dystrybucja filmów, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w internecie, fankluby, fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji sportowej,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub internetu, informacje na temat sportu, informacje
o rekreacji, informacje związane z egzaminowaniem, kluby plażowe
i basenowe, koncerty muzyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kultura fizyczna, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe
z zakwaterowaniem, montaż filmów, montaż wideo, nauczanie, na-
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uczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego,
nauka indywidualna, nauka w zakresie sportu, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obsługa obiektów sportowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja
imprez sportowych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki,
organizacja regat jachtowych, organizacja szkoleń, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja widowisk, organizacja zajęć,
organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja zawodów żeglarskich, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie
konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów
sportowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie rozrywki, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wykładów, organizowanie wyścigów
łodzi żaglowych, organizowanie wyścigów łodzi, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, ośrodki rozrywkowe, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], pokazy [do celów szkoleniowych], prezentacja filmów,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, prowadzenie dyskotek, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez
rozrywkowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć,
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie książek, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów, publikowanie ulotek, redagowanie tekstów pisanych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe,
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rezerwacje koncertów, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy
sportowe, rezerwowanie obiektów sportowych, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, rozrywka, rozrywka w postaci wyścigów
jachtów, sport i fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia żeglarskie, szkolenie i instruktaż, szkolenie sportowe, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi centrów rozrywki
na obozach wakacyjnych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem
wodnym, usługi egzaminowania [edukacyjne], usługi klubów sportowych, usługi rekreacyjne, usługi sportowe, usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie rozrywki, usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi związane z dyskotekami, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych,
zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów edukacyjnych,
zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie wychowania fizycznego, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych,
43 usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy
wakacyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie],
bary, domy turystyczne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, pensjonaty, domy gościnne, przygotowywanie posiłków
i napojów, puby, restauracje dla turystów, rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie jedzenia i napojów, tymczasowe
zakwaterowanie, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi cateringu zewnętrznego, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach wakacyjnych, usługi barowe, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(111) 323302
(220) 2019 02 01
(210) 495474
(151) 2019 07 22
(441) 2019 04 01
(732) WANDASIEWICZ KATARZYNA FIRMA MAWAMEDPRACOWNIA SZKUTNICZA, SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Imielin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma MAWAMED
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(540)

(591) zielony
(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, jachty, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 323303
(220) 2019 02 08
(210) 495764
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 25
(732) KLUSKA AGATA PAULINA SPYDRONE F.H.U., Skomielna Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPYMOBILE
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, pakiety
programów, mobilne aplikacje, programy na smartfony, oprogramowanie do smartfonów, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne
urządzenia i przyrządy do śledzenia, 42 programowanie aplikacji
multimedialnych, programowanie elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, pisanie programów kontrolnych, projektowanie
oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji detektywistycznych, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detektywów, informacje dotyczące
lokalizacji zaginionych osób, poszukiwanie osób zaginionych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa, ocena bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia.
(111) 323304
(220) 2019 02 08
(210) 495766
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) KŁOS ŁUKASZ TOMASZ BLESSMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fizjo Terapia HD
(540)

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.02
(510), (511) 44 rehabilitacja, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, osteopatia, trening medyczny.
(111) 323305
(220) 2019 02 10
(210) 495767
(151) 2019 07 18
(441) 2019 03 25
(732) SACEWICZ ROBERT KONSTANTY MIKROGRAF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mikrograf
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, fotokopiowanie, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy
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do celów reklamowych, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajem bilbordów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, reklamy online, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 usługi drukowania, drukowanie fotograficzne,
drukowanie fotograwiury, drukowanie wzorów, drukowanie reklam,
drukowanie portretów, drukowanie znaczków, drukowanie książek,
drukowanie cyfrowe, drukowanie zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie wklęsłe, drukowanie szablonów,
drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie dokumentów
z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, usługi wykańczania
druków, składanie druków, cięcie druków, introligatorstwo, usługi
poligraficzne, bindowanie, dziurkowanie kartek, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, introligatorstwo, laminowanie, trasowanie laserem, usługi w zakresie fotokompozycji, 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sporządzanie
napisów np. do filmów, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych.

(111) 323306
(220) 2019 02 15
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) AMBROZIAK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) octo
(540)

(210) 495972

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 323307
(220) 2019 02 18
(210) 496008
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruszkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Provline pink
(510), (511) 7 kable sterownicze do maszyn i silników, przewody
dźwigów, 9 kable elektroenergetyczne, kable do transmisji sygnału
elektrycznego, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable
i przewody elektryczne, przewody uziemiające, przewody instalacji elektrycznych, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, druty
[przewody] elektryczne, rurki izolacyjne na kable elektryczne, osłony na kable elektryczne, elektryczne kable do ładowania, kable
do transmisji danych, kable do nadawania i odbierania sygnałów
telewizji kablowej, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne,
kable uziemiające, przewody telefoniczne, przewody elektryczne
ze stopów metali, przewody elektryczne izolowane.
(111) 323308
(220) 2019 02 19
(210) 496074
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) BAŁUT WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNA ROZKWIT, Tarnów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTERCUT PRO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny ogrodnicze.
(111) 323309
(220) 2019 02 19
(210) 496076
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO XN
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków, 44 usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo świadczone za pomocą Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy.
(111) 323310
(220) 2019 02 19
(210) 496086
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) ADAMCZYK JANUSZ ROYAL JEWELLERS, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RJ
(540)

(591) złoty
(531) 17.02.04, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z biżuterią.
(111) 323311
(220) 2018 09 05
(210) 490151
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) KNAKIEWICZ MICHAŁ IPL, Kamieniec Wrocławski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Knack Clinic
(540)

(591) czerwony
(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 rekonstrukcja powłok brzucha, operacja powłok brzucha, plastyka powłok brzucha, zabiegi z wykorzystaniem toksyny
botulinowej, leczenie migren toksyną botulinową, leczenie nadpotliwości toksyną botulinową, wygładzanie zmarszczek toksyną
botulinową, chirurgia ręki, operacje rekonstrukcyjne ręki, korekcje
wad wrodzonych ręki, operacje zespołu cieśni nadgarstka, operacje
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przykurczu Dupuytren’a, korekcje nabytych wad ręki, dermabrazja,
mechaniczne złuszczanie naskórka, chemiczne złuszczanie naskórka,
operacje rekonstrukcyjne nabytych i wrodzonych wad twarzy, wygładzanie zmarszczek twarzy, podciąganie powłok twarzy, operacje
wad wrodzonych i nabytych klatki piersiowej, operacje ginekomastii,
korekcja blizn, chirurgiczne leczenie opadania brwi, plastyka ud, liposukcja, odsysanie tłuszczu, operacyjne modelowanie sylwetki,
zabiegi wypełniania tkanek kwasem hialuronowym, mezoterapia
igłowa-odmładzanie twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, operacje piersi,
powiększanie piersi, rekonstrukcja piersi, korekcja chirurgiczna wad
wrodzonych i nabytych piersi, chirurgiczne podniesienie piersi,
zmniejszanie piersi, symetryzacja piersi, mastopeksja, mastektomia,
operacje oszczędzające nowotworów piersi, chirurgiczna korekcja
wad wrodzonych i nabytych prącia, leczenie stulejki, obrzezanie, odtwarzanie błony dziewiczej, chirurgiczna korekcja wad sromu, rekonstrukcja warg sromowych, redukcja przerośniętych warg sromowych
mniejszych, powiększanie penisa, powiększanie i modelowanie pośladków i bioder, zwiększanie obwodu prącia, powiększanie piersi,
augmentacja, powiększanie piersi własnym tłuszczem, zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych (wygładzanie skóry, leczenie
zmarszczek, regeneracja piersi, poprawienie jakości blizn, poprawienie unaczynienia tkanek, przyspieszanie procesu gojenia), powiększanie ust, powiększanie ust kwasem hialuronowym, powiększanie
ust własnym tłuszczem, uwolnienie przykurczu Dupuytren’a, operacje przykurczu rozcięgna dłoniowego, leczenie z wykorzystaniem
osocza bogatopłytkowego, biostymulacja komórek skóry/osocze
bogatopłytkowe, terapia osoczem bogatopłytkowym, operacje onkologiczne skóry i tkanki podskórnej, usuwanie znamion, brodawek,
włókniaków i zmian skórnych, wypełnienia iniekcyjne, przeszczep
tłuszczu własnego, wypełniacze repermanentne, zmniejszenie piersi, zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, plastyka nosa,
operacje plastyczne uszu, plastyka powiek, chirurgia plastyczna, chirurgia rekonstrukcyjna, chirurgia estetyczna, chirurgia kosmetyczna,
plastyka piersi, plastyka brzucha, operacje zwiotczałych tkanek powiek, rekonstrukcja powiek, chirurgiczne korekcja wad wrodzonych
i nabytych powiek, chirurgiczne leczenie opadania powiek, korekcja nosa, operacja nosa, korekcja przegrody nosowej, rekonstrukcja
nosa, korekcja uszu, chirurgiczne leczenie wad wrodzonych i nabytych uszu, leczenie nadpotliwości, operacje korekcyjne i naprawcze
stopy, rozdzielanie zrośniętych palców stóp, rekonstrukcja punktów
oporowych stopy, korekcja nabytych i wrodzonych deformacji stopy,
leczenie przewlekłych ran kończyn dolnych, plastyka i rekonstrukcja
ubytków przeciwodleżynowych, leczenie odleżyn, plastyka ramion.

(111) 323312
(220) 2018 10 26
(210) 492039
(151) 2019 05 27
(441) 2019 01 14
(732) WOJTYNIAK PATRYCJA USA REDMONSTER CALIFORNIA,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENOM
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.01, 03.11.24
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik
pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych,
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
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substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne
w formie napojów, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
dodatki homeopatyczne, dodatki odżywcze, dodatki lecznicze
do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki
witaminowe w płynie, doustne sole nawadniające, drażetki [lekarstwa], dwustronne taśmy klejące do użytku medycznego, ekstrakty
z kory do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, elektrolity do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, enzymy trawienne, estry spożywcze do celów
farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne płyny do skóry, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, glukoza do stosowania jako
dodatek do żywności do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów
leczniczych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], herbaty ziołowe
do celów leczniczych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki odchudzające,
kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, kapsułki
żelatynowe na produkty farmaceutyczne, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, koktajle białkowe, kolagen do celów medycznych, krem chłodzący [cold cream] do użytku
medycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy lecznicze, kremy
farmaceutyczne, kremy uśmierzające ból, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze napoje mineralne, lekarstwa, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, lekarstwa
przeciw zaparciom, liofilizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mięso liofilizowane
przystosowane do celów medycznych, mielone siemię lniane
do użytku jako suplement diety, mieszane preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, mikroelementy [preparaty z-] dla ludzi i zwierząt, mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla zwierząt, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku dla niemowląt, mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące przeciwbólowe
preparaty farmaceutyczne, musujące tabletki witaminowe, napoje
dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, napoje dla niemowląt, napoje elektrolityczne do celów medycznych, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane,
napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje z mleka słodowego
do celów medycznych, napoje z sarsaparillą [lecznicze], napoje zastępujące elektrolity do celów medycznych, napoje ziołowe do użytku
leczniczego, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii,
nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, odchudzanie [preparaty medyczne do-], odżywcze suplementy diety, plastry, plastry do celów medycznych, plastry do przylepiania, plastry do użytku medycznego, plastry lecznicze, plastry
lecznicze (samoprzylepne-), plastry, materiały opatrunkowe, płynne
opatrunki w sprayu, preparaty albuminowe do celów medycznych,
preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty aminokwasowe
do celów weterynaryjnych, preparaty androgenowe, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty glukozowe do celów medycznych, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty multiwitaminowe, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty pobudzające apetyt, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty z potasem do celów
farmaceutycznych, preparaty zawierające witaminę D, preparaty za-
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wierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty
zawierające witaminę A, preparaty ziołowe do celów medycznych,
preparaty zmniejszające apetyt, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, proszki jako zamienniki posiłków, przeciwutleniające suplementy diety,
przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety,
siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
skrobia do celów farmaceutycznych, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla
zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety
składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się
głównie z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy,
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych,
suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne do karmienia
żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów
medycznych, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe
dla zwierząt, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, tabletki zmniejszające apetyt, taśmy spinające [medyczne], tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy dla zwierząt, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy
prenatalne, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, żelki witaminowe, żeń-szeń do użytku leczniczego, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, 18 bagaż, bagaże podróżne, bagaż na kółkach, małe plecaki,
małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, plecaki, plecaki dla alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, podręczne torby do samolotu, podróżne (kufry-), podróżne (torby-), podróżne torby
na ubranie, portfele, sportowe torby, walizki, walizki podróżne, to-

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki-paski na biodra,
torebki, portmonetki i portfele, torebki-worki, torebki wykonane
z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki na ramię, torby
sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca,
torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry,
torby zakupowe, torby ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy na kółkach,
torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane
ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółkami, torby naramienne
dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby
[pokrowce] na ubrania do podróży, torby podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne [podręczne], torby podróżne o małej objętości, torby
podróżne na kółkach, torby podróżne na buty, torby podróżne, torby
podręczne na odzież sportową, torby podręczne do samolotu, torby
przenośne, torby na ramię, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na piesze wycieczki, torby na pieluchy,
torby na pas i na biodra [nerki], torby na parasole, torby na odzież
sportową, torby na obuwie, torby na nuty, torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby na narzędzia [puste] motocyklowe,
torby na narzędzia (puste), torby na materiały do robienia na drutach, torby na książki, torby na kółkach, torby na jednodniowy pobyt,
torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na garnitur, torby na buty,
torby na akcesoria do przewijania, torby myśliwskie, torby lekkoatletyczne, torby kurierskie, torby i portfele skórzane, torby gimnastyczne, szkolne (torby-), szkolne (tornistry-), torby, torby alpinistyczne,
torby biwakowe, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby
do pracy, 25 dolne części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, kimona,
kimona do karate, kimona japońskie, kominiarki, kominiarki narciarskie, komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież],
komplety koszulek i spodenek, komplety narciarskie, komplety
odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki
dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry
w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem uv,
koszulki z dzianiny typu pique, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, krótkie bluzeczki do talii, krótkie spodnie, kurtki,
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki dresowe,
kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki [odzież], kurtki pilotki,
kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki snowboardowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, legginsy, legginsy ciążowe, nakrycia głowy dla dzieci, narciarskie (buty-), narzutki na ramiona,
nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie do celów rekreacji,
obuwie do golfa, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż
sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i damskie, obuwie na plażę, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców,
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież
dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzystów,
odzież do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do łyżwiarstwa figurowego, odzież do spania, odzież do sztuk walki, odzież
do tenisa, odzież do uprawiania judo, odzież do uprawiania zapasów,
odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa,
odzież gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa,
odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież modelująca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież
przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież surfingowa, odzież
taneczna, odzież tkana, odzież treningowa, odzież triatlonowa,
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odzież w stylu sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, okrycia przeciwdeszczowe, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież], opaski
przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne na głowę, opaski
przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne, owijacze, owijacze
i getry, paski do zaciśnięcia kimon (datejime), paski [odzież], paski
z materiału, pasy do owijania do kimon [Datemaki], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pasy do wyszczuplania talii, podkoszulki,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, pulowery, pulowery bez rękawów, pulowery
bez rękawów [odzież], pulowery do gry w tenisa, pulowery z długimi
rękawami, pulowery z kapturem, pulowery z polaru, rękawice, w tym
rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki dziane, rękawiczki
jako odzież, rękawiczki [odzież], rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas używania podręcznych
urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, skarpetki dla sportowców, skarpetki do gry w tenisa,
skarpetki i pończochy, skarpetki japońskie (tabi), skarpetki męskie,
skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki (podwiązki do-), skarpetki
przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki w stylu japońskim
(tabi), skarpetki wchłaniające pot, skarpetki wełniane, skarpetki z palcami, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety do sportów
wodnych, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], spodenki, spodenki bokserskie,
spodenki dla rowerzystów, spodenki do futbolu amerykańskiego,
spodenki do rugby, spodenki halkowe, spodenki kąpielowe, spodenki rowerowe na szelkach, spodnie, spodnie do ćwiczeń fizycznych,
spodnie do futbolu amerykańskiego, spodnie do gry w golfa, spodnie
do jeździectwa, spodnie do joggingu, spodnie do joggingu [odzież],
spodnie do jogi, spodnie do kolan [bryczesy], spodnie dresowe,
spodnie dziecięce, spodnie golfowe, spodnie joggingowe, spodnie
kolarskie, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie narciarskie,
spodnie narciarskie [na szelkach], spodnie [nieformalne], spodnie
nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie przeciwdeszczowe,
spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, spodnie ze stretchu, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, stringi, stroje baletowe, stroje
baseballowe, stroje dla sędziów sportowych, stroje do aikido, stroje
do jazdy na nartach wodnych, stroje do judo, stroje do karate, stroje
do kendo, stroje do sportów walki, stroje do taekwondo, stroje
do użytku handlowego, stroje sportowe, szaliki, szaliki do zawijania
wokół szyi, szaliki [odzież], szarfy do kimon [obi], szorty, szorty gimnastyczne, szorty golfowe, szorty [odzież], szorty sportowe, szorty
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z polaru, t-shirty
z krótkim rękawem, tenisówki, tenisówki [obuwie], termoaktywne
nakrycia głowy, topy bez ramiączek, topy do biegania, topy [odzież],
topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, topy z dzianin,
ubiory do uprawiania sztuk walki, ubrania codzienne, wiatrówki, 28
artykuły i sprzęt sportowy, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, bokserskie worki treningowe, chusty do jogi, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce
na narty, drabinki [przedmioty do zabawy], drążki do ćwiczeń, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kalafonia używana przez sportowców, kamizelki ochronne do sztuk walki, ławki
do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku
sportowego, nagolenniki lekkoatletyczne, nagolenniki piłkarskie,
nakolanniki [artykuły sportowe], nakolanniki do użytku sportowego,
naramienniki do gry w futbol amerykański, naramienniki do użytku
sportowego, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki na nogi
[artykuły sportowe], obciążniki nóg do użytku sportowego, obręcze
do koszykówki, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe, obręcze
wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego,
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze do taekwondo, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze
na brzuch do taekwondo, ochraniacze na gardło do użytku sporto-
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wego, ochraniacze klatki piersiowej do gry w futbol amerykański,
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę
piersiową przystosowane do uprawiania taekwondo, ochraniacze
na klatkę piersiową [do użytku w grze w baseball], ochraniacze
na klatkę piersiową [do hokeja], ochraniacze na klatkę piersiową
do użytku sportowego, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce,
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na nogi do gry w futbol amerykański, ochraniacze
na nogi [ochraniacze do gry w krykieta], ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
na ramiona do gry w baseball, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze
talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe],
osłony na cel do karate, osłony na golenie do karate, pałki gimnastyczne, paski do jogi, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy lędźwiowe
dla zawodników podnoszących ciężary, pasy na talię, do ćwiczeń,
pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, piłki do koszykówki, piłki
do pilatesu, piłki jako sprzęt sportowy, piłki sportowe, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń
oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg, rękawice dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice dla pałkarzy, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice dla pierwszobazowego
[baseball], rękawice do futbolu amerykańskiego, rękawice do gier,
rękawice do gry w kręgle, rękawice do gry w piłkę nożną, rękawice
do gry w piłkę ręczną, rękawice do gry w softball, rękawice do jazdy
na nartach wodnych, rękawice do karate, rękawice do lacrosse, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice do racquetball, rękawice
do szermierki, rękawice do taekwondo, rękawice golfowe, rękawice
hokejowe, rękawice kote, rękawice ochronne [rękawice do uprawiania łucznictwa], rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas
uprawiania sportu, rękawiczki pływackie, rękawice sparingowe, ringi
bokserskie, ringi do zabawy w zapasy, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich,
równoważnie [gimnastyczne], równoważnie [sprzęt gimnastyczny],
skakanki, skrzynie gimnastyczne, spodenki z ochraniaczami do gry
w futbol amerykański, sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce,
sportowe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe nakolanniki
do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach,
sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki
do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce,
sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na ręce
do jazdy na deskorolce, sprzęt do badmintona, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do treningu
sztuk walki, sprzęt sportowy, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska maszyn do biegania, tarcze treningowe do sztuk walki, taśma
na uchwyty do rakiet tenisowych, taśmy do ćwiczeń, taśmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, taśmy do uchwytów kijów golfowych, taśmy do uchwytów
rakiet, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, trenażery eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, treningowe obciążniki
na nogi, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do podnoszenia ciężarów, uchwyty do pompek, worki treningowe, worki treningowe montowane na podłodze.

(111) 323313
(220) 2018 11 19
(210) 492830
(151) 2019 07 30
(441) 2019 02 25
(732) ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 12/2019

(540) ANDRE abrasive articles
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papier ścierny jako materiał ścierny, materiały ścierne,
elastyczne materiały ścierne, węgliki metali jako materiały ścierne,
płótno ścierne z nasypem szklanym, 7 tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, materiały ścierne jako
narzędzia do maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy do użytku z maszynami,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy jako części maszyn, ściernice jako
narzędzia do maszyn, ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice
tnące na mokro jako narzędzia do maszyn, osełki do ostrzenia jako
części do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn, przecinaki zasilane prądem, przecinaki do maszyn, precyzyjne przecinaki jako
części maszyn, przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, materiały ścierne jako narzędzia do maszyn, 8 ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie, narzędzia ręczne,
tarcze ścierne jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia, pilniki
jako narzędzia obsługiwane elektrycznie, narzędzia ścierne ręczne,
kamienne narzędzia ścierne obsługiwane ręcznie, kamienie ścierne
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, ściernice jako narzędzia ręczne, ściernice jako
części do narzędzi ręcznych, osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia
kos, przecinaki jako narzędzia ręczne.
(111) 323314
(220) 2018 11 22
(210) 492996
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 15
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Energa-więcej energii na to co ważne
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi
rachunkowe i księgowe, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń,
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usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 323315
(220) 2018 12 03
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hobby CENTRUM
(540)

(210) 493334

(591) czarny, czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty,
akwarele, albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, atlasy, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, atrament korektorski, bibuły, bielizna
stołowa papierowa, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji,
broszury, celuloza regenerowana do pakowania, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy,
dozowniki taśmy przylepnej, zestawy drukarskie przenośne, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formy do gliny
modelarskiej, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura,
galwanotypy, gazety, glina do modelowania, glina modelarska, formy do gliny modelarskiej, gluten do papieru lub do użytku domowego, kleje do papieru, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, kalendarze, kalka
płócienna, kalkomanie, kalka techniczna, kamienie litograficzne,
kartki z życzeniami, karton z miazgi drzewnej, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, klajstry, kleje
mączne do papieru lub do użytku domowego, klamry, zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
kleje do papieru lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub
do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty na butelki, korektory w płynie, kosze na listy, kreda do litografii,
kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, książki, lak
do pieczętowania, litograficzne dzieła sztuki, malarstwo [obrazy]
oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały filtracyjne papierowe, materiały klejące
do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi,
matryce, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów
malarzy, modele, makiety architektoniczne, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne, noże do papieru, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki,
obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce,
okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy papeteria, papier do pisania, papier
do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiał piśmienny, papier srebrny, papier
świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan, papier
z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele, perforatory
biurowe, pędzle, pieczęcie, piórka do rysowania, wzorce do kopiowania pisma, plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podpórki
ręki dla malarzy, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków,
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podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, przezrocza, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka na farby, pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii,
reprodukcje graficzne, rolki do taśm barwiących, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, steatyt, stemple, stępie
do pieczętowania, szablony, szczotki jako pędzle do pisania, szczotki jako pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie,
taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,
tkaniny introligatorskie, torebki do pakowania w formie kopert, woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
w formie rożków w kształcie stożka, tworzywa sztuczne do modelowania, wałki do malowania ścian, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien
żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki
do książek, 35 sprzedaż dla osób trzecich takich towarów: utrwalacze do akwareli, barwnik spożywczy, gumożywice, lakiery, barwniki,
tusze, bejce, barwniki do drewna, lakiery do drewna, drewno barwiące, emalie, platyna lśniąca, farby stosowane w ceramice, folie
metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra w postaci arkuszy, proszek glinu do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, gumiguta stosowana w malarstwie, indygo jako
barwnik, papier do barwienia jajek wielkanocnych, kit rzeźbiarski,
koloranty, kurkuma, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, złoto lśniące, świece, świece woskowe, lampy,
przyrządy do cięcia, dziurkacze, dłuta wklęsłe, grzebienie, zgrzebła,
kadzie odlewnicze, masa uszczelniająca, nożyce, nożyczki, obcęgi,
perforatory, przecinaki, sztućce stołowe, szydła, żelazka-narzędzia
ręczne nieelektryczne, żelazka do karbowania [gofrowania], żelazka
do marszczenia, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty,
akwarele, albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, atlasy, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, atrament korektorski, bibuły, bielizna
stołowa papierowa, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji,
broszury, celuloza regenerowana do pakowania, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy,
dozowniki taśmy przylepnej, zestawy drukarskie przenośne, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formy do gliny
modelarskiej, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura,
galwanotypy, gazety, glina do modelowania, glina modelarska formy do gliny modelarskiej, gluten do papieru lub do użytku domowego, kleje do papieru, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, kalendarze, kalka
płócienna, kalkomanie, kalka techniczna, kamienie litograficzne,
kartki z życzeniami, karton z miazgi drzewnej, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, klajstry, kleje
mączne do papieru lub do użytku domowego, klamry, zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
kleje do papieru lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub
do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty na butelki, korektory w płynie, kosze na listy, kreda do litografii,
kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, książki, lak
do pieczętowania, litograficzne dzieła sztuki, obrazy malarskie oprawione lub nie. mapy, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały filtracyjne papierowe, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały
piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi,
matryce, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów
malarzy, modele, makiety architektoniczne, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne, noże do papieru numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki,
obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce,
okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy, papeteria, papier do pisania, papier
do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier hi-
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gieniczny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiał piśmienny, papier srebrny, papier
świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan, papier
z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele, perforatory
biurowe, pędzle, pieczęcie, piórka do rysowania, wzorce do kopiowania pisma, plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podpórki
ręki dla malarzy, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, przezrocza, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka na farby, pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii,
reprodukcje graficzne, rolki do taśm barwiących, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, steatyt, stemple, stemple
do pieczętowania, szablony, szczotki jako pędzle do pisania szczotki
jako pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,
tkaniny introligatorskie, torebki do pakowania w formie kopert, woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
w postaci rożków w kształcie stożka, tworzywa sztuczne do modelowania, wałki do malowania ścian, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien
żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki
do książek, kapsle do butelek niemetalowe, korki do butelek, stojaki
na butelki, opakowania z drewna na butelki, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, stojaki na czasopisma, dekoracje
przestawne, taśmy drewniane, jaśki-poduszki, zasłony dekoracyjne
z koralików, koraliki, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, ramki do haftowania, haki
do zasłon, kształtki na ramy do obrazów, listwy do ram obrazów, lusterka ręczne, lustra, kwietniki, macica perłowa surowiec lub półprodukt, muszle, muszelki, numery domów nieświecące, niemetalowe,
wieszaki stojące na odzież, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, parawany, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podpórki do roślin, poduszki, zamknięcia do pojemników niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, stojaki na parasole,
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież do wieszania, pręty do mocowania chodników na schodach, posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla
zwierząt domowych, psie budy, postumenty pod doniczki na kwiaty, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pościel-oprócz
bielizny pościelowej, ramki do haftowania, rolki do zasłon, skrzynie
niemetalowe, skrzynki na zabawki, szkło srebrzone, szylkret, szylkret imitacje, tablice ogłoszeniowe, wieszaki na ubrania, kuranty
wiatrowe, figury z wosku, wywieszki jako tabliczki ogłoszeniowe
z drewna lub tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, pojemniki szklane, butelki, doniczki
na kwiaty, elementy napinające do odzieży, szkło emaliowane, etui
na grzebienie, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, grzebienie,
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania
guzików, kieliszki do jajek, świeczniki, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, korkociągi, kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, otwieracze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana,
pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, kółka na serwetki, serwetniki, słoiki na herbatniki, statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, solniczki, wyroby szklane malowane, sztuczne, jajka, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, wyroby garncarskie, plecionki ze słomy na butelki, hamaki, jedwab surowy, len surowy, markizy, materiały tekstylne, sznurki do pakowania, rafia, włókna z ramii, sznurki do pakowania, sznurki do zawieszania
przedmiotów, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, taśmy
do związywania niemetalowe, taśmy do żaluzji, włosie końskie,
włókna bawełny, włókna tekstylne, włókna węglowe do celów włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, włókno kokosowe, zgrzebna wełna, żyłki do wiązania, niemetalowe, przędza i nici dla włókiennictwa adamaszek, aksamit,
bielizna pościelowa bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa
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tekstylna, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, całuny, chorągiewki, chusteczki do nosa tekstylne, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej jako materiał, etykiety z materiału, filc, firanki,
flagi niepapierowe, flanela jako tkanina, materiały pokryte motywami, rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko jako perkal, kapy na łóżka, klejonka jako płótno klejone, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka,
kotary na drzwi jako zasłony, krepa jako tkanina, krepon, kapy
na łóżka jako narzuty, marabut jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin jako
tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obicia
ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół niepapierowe, obrusy stołowe niepapierowe, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, papierowe
narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do gobelinów i haftów,
płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych, podstawki pod
kieliszki z tkanin, podszewki jako tkaniny, podszewki do kapeluszy,
pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na deski
toaletowe z tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne
na meble, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki,
pościel, prześcieradła jako tkaniny, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tafta jako tkanina, tekstylne
materiały do filtrowania, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny
do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny
Imane, tkaniny na buty lub obuwie, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny ze sztucznego
jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych,
trykot jako materiał, tworzywa sztuczne jako substytuty tkanin,
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, cyfry do znakowania
bielizny, litery do znakowania bielizny, zapięcia do bluzek, błyskawiczne zamki, błyskotki do ubrań, brody sztuczne, broszki jako dodatki ubraniowe, sznurowadła do butów, pokrowce ocieplające
na czajniki do herbaty, igły do czesania wełny, łaty przyklejane
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych jako artykuły pasmanteryjne, wstęgi do dekorowania, druty do robót dziewiarskich, taśmy elastyczne, emblematy nie z metali szlachetnych, emblematy
ozdobne, etui na igły, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, falbany do spodni, fiszbiny do gorsetów, frędzle, galony, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania, guziki, haczyki, zaczepy do kilimów, haczyki i taśmy samoprzyczepne, haftki jako artykuły pasmanteryjne,
nici metalowe do haftowania, szydełka do haftowania, hafty, igły
do cerowania, igły do czesarek wełny, igły do szycia, igły rymarskie,
igły szewskie, igły ściągające (łączące), ozdoby do kapeluszy
nie z metali szlachetnych, klamry do zamykania toreb, klipsy
do spodni dla kolarzy, kokardy do włosów, kordonek, koronki wełniane koronkowe ozdoby, kwiaty sztuczne, wieńce z kwiatów
sztucznych, lamety, lamówki do ubrań, sznurki lamówkowe, monogramy do znakowania bielizny, nici metalowe do haftowania, numery startowe, obrębki sztuczne, zapięcia do odzieży, opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, opaski na ręce, owoce sztuczne
ozdobne, emblematy ozdobne, ozdoby, ozdoby do kapeluszy
nie z metali szlachetnych ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, papiloty, zapięcia do pasków, artykuły pasmanteryjne, peruki, pikoty, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki do ubrań, pompony, sztuczne włosy, sztuczne wąsy,
wsuwki do włosów, darń sztuczna, draperie ścienne, nietekstylne
tapety, dywany, kobierce, maty, tapety, tapety [draperie] nietekstylne, balony do zabawy, ozdoby choinkowe, ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinek,
choinki z materiałów syntetycznych, cukierki-petardy, dzwonki
na choinkę, kotyliony, kukiełki, lalki, latawce, marionetki, maski jako
zabawki, misie pluszowe, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule,
uchwyty do świeczek choinkowych, zabawki, zabawki dla zwierząt
domowych, zabawki ruchome.

(111) 323316
(220) 2018 12 13
(151) 2019 08 29
(441) 2019 03 11
(732) SIENKIEWICZ DAWID, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 493812

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) exigeo
(540)

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.05
(510), (511) 9 komputerowe mapy cyfrowe; urządzenia i przyrządy
geodezyjne; elektroniczne bazy danych; komputerowe bazy danych; elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, programy komputerowe, 38 udostępnianie komputerowej
bazy danych; przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych;
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, 42 pomiary
geodezyjne; usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego; dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej
online z możliwością wyszukiwania, pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego.
(111) 323317
(220) 2018 12 13
(210) 493815
(151) 2019 08 19
(441) 2019 02 25
(732) MICHALAK ADAM PAWEŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DACOM
(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,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 323318
(220) 2018 12 17
(210) 493936
(151) 2019 07 09
(441) 2019 02 11
(732) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Valerius Virtus
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
autobusowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych
i wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie informacji turystycznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, obozy sportowe-organizowanie, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja zajęć, planowanie przyjęć
[rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie
zajęć kulturalnych.
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(111) 323319
(220) 2018 12 20
(210) 494106
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) Delighted, LLC, Provo (US)
(540) (znak słowny)
(540) DELIGHTED
(510), (511) 42 udostępnianie online nieładowalnego oprogramowania komputerowego do tworzenia, rozpowszechniania oraz analizowania badań konsumenckich, wykonywanych pocztą elektroniczną,
przez strony internetowe oraz telefonie komórkową, udostępnianie
do czasowego użytkowania nieładowalnego oprogramowania komputerowego, tworzonego dla elektronicznej komunikacji konsumenckiej, stosowanej przy badaniach klienteli.
(111) 323320
(220) 2018 12 21
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) LECH CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH CENTRUM
(540)

(210) 494157

(591) żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 323321
(220) 2018 12 27
(210) 494300
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) PGNIG GAZOPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZOPROJEKT
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 badania rynku i opinii publicznej, usługi menadżerskie
i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w branży poszukiwań, eksploatacji i dostawy gazu i ropy naftowej,
usługi badania rynku, analizy kosztów, 36 doradztwo finansowe, 37
nadzór techniczny i inwestycyjny, realizacja inwestycji pod klucz,
doradztwo budowlane, 42 obliczenia inżynieryjne, usługi projektowe, poszukiwanie i eksploatacja bogactw naturalnych gazu i ropy,
analizy i badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie
multimedialne, działalność w zakresie projektowania budowlanego
i technologicznego, pomiary gruntu, działalność geodezyjna i kartograficzna, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria gazownicza i naftowa, 45 nadzór autorski.
(111) 323322
(220) 2016 10 28
(210) 463295
(151) 2019 08 22
(441) 2017 01 16
(732) TEXPOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chałupki
Dębniańskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFLEX
(540)

(531) 01.15.07, 01.15.25, 27.05.01
(510), (511) 3 materiały ścierne, papier ścierny, polerujący, płótno
ścierne, siatki ścierne, kamień polerski i szlifierski, 7 narzędzia, przyrządy, maszyny i obrabiarki, sterowane mechanicznie, elektrycznie,
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pneumatycznie i części do nich: narzędzia ścierne, tarcze do szlifowania, polerowania i cięcia, szczotki, szlifierki, polerki, dłuta, dłutownice, frezy, świdry, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, noże,
nożyce, piły i brzeszczoty, wiertarki, wkrętaki, wycinarki, wytłaczarki,
8 narzędzia i przyrządy ręczne i części do nich do szlifowania i polerowania, tarcze szlifierskie, pilniki, wiertła, dłuta, frezy, gwintowniki,
klucze maszynowe, klucze płaskie, młotki, nożyce, obcęgi, ostrzarki,
pilniki, piły, przebijaki, przecinaki, rozwiertaki, szczypce, śrubokręty,
świdry, wyrzynarki, wkrętaki, szczotki techniczne.

(111) 323323
(220) 2016 10 31
(210) 463388
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) SYSKA PIOTR, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALUTECHNIKA
(510), (511) 6 żaluzje listwowe metalowe, rolety metalowe, 19 rolety
niemetalowe, 37 budownictwo.
(111) 323324
(220) 2017 08 16
(151) 2019 08 22
(441) 2018 07 16
(732) SOBIERAJ RYSZARD ANDRZEJ, Pełczyska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RS INDEX
(540)

(210) 475350
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(540) novostella
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 323327
(220) 2017 10 24
(210) 478164
(151) 2019 08 27
(441) 2018 08 13
(732) DROZDOWSKI MARCIN DORADZTWO GOSPODARCZE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA OWCA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 sprzedaż napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, 43 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem pensjonatów, restauracji, wynajmu apartamentów, usługi związane z organizowaniem zbiorowego żywienia.
(111) 323328
(220) 2017 11 17
(210) 479130
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) ARMAN FUTURE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQ
(540)

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 41 usługi w postaci występów zespołu muzycznego.
(111) 323325
(220) 2017 10 20
(151) 2019 08 21
(441) 2018 01 29
(732) KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALVENA beauty
(540)

(210) 477988

(531) 26.11.02, 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) 323326
(220) 2017 10 20
(210) 478021
(151) 2019 08 23
(441) 2018 11 05
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
błyszczyki do ust, chemiczne produkty do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone 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, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny],
kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dezodoryzujące, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche szampony, szampony, ściereczki nasączone detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli,
tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych, antyperspirantów
[przybory toaletowe], antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych wosków do podłóg, balsamów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych,

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

błyszczyków do ust, chemicznych produktów do kolorów do użytku
domowego [pranie], chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych preparatami do usuwania makijażu,
detergentów, innych niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych dezodorantów dla ludzi, ekstraktów
kwiatowych [perfumy], emulsji chroniących przed promieniowaniem słonecznym, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik
kosmetyczny], kosmetyków, kosmetyków do brwi, kosmetyków
do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs,
kremów kosmetycznych, kremów wybielających do skóry, lakierów
do włosów, lakierów do paznokci, masek kosmetycznych, mleczek
migdałowych do celów kosmetycznych, mleczek oczyszczających
do celów kosmetycznych, mydeł, mydeł dezodoryzujących, mydeł
do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosmetycznych,
olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, wosku do podłóg, pomadek do ust, preparatów antystatycznych do celów domowych, preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów do golenia, preparatów
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparatów do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia
włosów, preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów do prania,
preparatów do prostowania włosów, preparatów do samoopalania
[kosmetyki], preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów toaletowych, produktów perfumeryjnych, pudrów do twarzy, suchych
szamponów, szamponów, ściereczek nasączonych detergentami,
do czyszczenia, środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, środków do polerowania podłóg i mebli, tuszy do rzęs,
wód kolońskich, wód perfumowanych, wosków do depilacji, wosków
do parkietów, wosków do podłóg, zestawów kosmetyków, zmywaczy do paznokci.

(111) 323329
(220) 2018 01 08
(151) 2019 08 23
(441) 2018 03 05
(732) TELBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TB
(540)

(210) 480875

(591) biały, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, alarmowe systemy bezpieczeństwa z wyłączeniem pojazdów, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
aparatura sygnalizacyjna, aparatura sygnalizacyjna, elektroniczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne systemy nawigacyjne, optyka światłowodowa, mikroprocesory z zabezpieczeniami,
zabezpieczenia przepięciowe, przekaźniki do zabezpieczenia nadnapięciowego, tranzystory, 11 urządzenia oświetleniowe zawierające
światłowody, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
37 budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, inżynieria wodno-lądowa w zakresie materiałów wybuchowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 40 produkcja
na zamówienie komputerów na rzecz osób trzecich, 42 inżynieria
wodno-lądowa, usługi projektowania związane z inżynierią lądową
i wodną, projektowanie i aktualizacja programów komputerowych,
a w tym programów: zabezpieczających, multimedialnych, elektromechanicznych, przemysłowych, telekomunikacyjnych, sterowania procesami przemysłowymi, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, oprogramowanie komputerowe (instalacje), badania
projektowe związane z oprogramowaniem, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową,
odzyskiwanie danych komputerowych, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony.
(111) 323330
(151) 2018 07 17

(220) 2018 01 22
(441) 2018 04 30

(210) 481402
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(732) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARDAUKAR HARVEST
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.16
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do 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 komputerowych dla osób trzecich, 36 agencje
ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów, informacje
finansowe, inwestycje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami,
45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy w ściąganiu długów],
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi detektywistyczne.
(111) 323331
(220) 2018 04 13
(210) 484836
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) VIPBAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIPBAND
(510), (511) 9 kodowane elektroniczne opaski identyfikacyjne
na nadgarstek, 16 bilety wstępu, 20 niemetalowe bransoletki identyfikacyjne.
(111) 323332
(220) 2018 04 30
(210) 485554
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) GLOBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Globe Group Make IT better!
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, 42 projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu oprogramowania.
(111) 323333
(220) 2018 05 07
(210) 485648
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enxoo
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

104

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 323334
(220) 2018 05 15
(210) 485971
(151) 2019 08 26
(441) 2018 10 01
(732) Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Naturalnie, kiedy chcesz
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe dania na bazie sera z różnymi dodatkami.
(111) 323335
(220) 2019 02 19
(210) 496087
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFILTRO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 11 filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do nawilżaczy
powietrza.
(111) 323336
(220) 2019 02 25
(210) 496421
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) MICHALSKI IRENEUSZ WIREK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wirek
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, wabiki do rybołówstwa, więcierze
[pułapki na ryby], alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie, przynęty wędkarskie takie jak: błystki obrotowe, błystki wahadłowe, błyski podlodowe, koszyczki zanętowe,
rurki antysplątaniowe, pilkery podlodowe, wahadłówki z wzorem
holograficznym, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, ciężarki do wędek,
czujniki brania [sprzęt wędkarski], elektroniczne wskaźniki brania
do użytku w wędkarstwie, futerały na wędki, haczyki wędkarskie,
harpuny do użytku w rybołówstwie, kołowrotki wędkarskie, krętliki
wędkarskie, liofilizowana przynęta wędkarska, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki
dla wędkarzy, podpory na wędki, podpórki do wędek, podpórki
na wędki, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, przypony wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użytku
w wędkarstwie, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], rączki
do wędek, sieci wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, sprzęt
wędkarski, spławiki [sprzęt wędkarski], spławiki wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty
wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie, urządzenia
do zarzucania żyłek wędkarskich, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, wędki, zanęty
wędkarskie, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], żyłki wędkarskie.
(111) 323337
(220) 2019 02 26
(210) 496459
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BED CONCEPT
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 20 łóżka rozkładane, łóżka w postaci półko-tapczanów,
konstrukcje drewniane do łóżek, łóżka nie do celów medycznych,
meble, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki.
(111) 323338
(220) 2019 02 26
(210) 496461
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 08
(732) BARDELI ROMAN, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bardeli
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca,
odzież wojskowa z khaki, krawaty, jedwabne krawaty, ascoty jako krawaty, fulary, apaszki, męskie apaszki, chustki, poszetki, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, długie szale damskie, szaliki do zawijania
wokół szyi, szale i chusty na głowę, szale-tuby, chusty noszone na ramionach, muszki, koszule, garnitury, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, odzieży męskiej, odzieży damskiej, odzieży dziecięcej,
odzieży wojskowej z khaki, akcesoriów na szyję, krawatów, jedwabnych krawatów, ascotów jako krawatów, fularów, apaszek, męskich
apaszek, chustek, poszetek, szalików, kaszmirowych szali, szalików
jedwabnych, długich szali damskich, szalików do zawijania wokół
szyi, szali i chust na głowę, szali-tub, chust noszonych na ramionach,
muszek, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych,
kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, doradztwo dotyczące reklamy, usługi
reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing,
dystrybucja materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, analizy
w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne
dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, badania
w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi
planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej,
usługi reklamowe na rzecz innych, dystrybucja prospektów do celów
reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, marketing dotyczący promocji, dystrybucja materiałów
promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich.
(111) 323339
(220) 2019 02 27
(210) 496518
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) DZIUPLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOJA DZIUPLA
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
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nictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, przechowywanie
danych elektronicznych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.

(111) 323340
(220) 2019 02 28
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajska WODA Z GŁĘBI JURY
(540)

(210) 496573

(591) granatowy, szary, czerwony
(531) 03.11.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, piwo.
(111) 323341
(220) 2019 02 28
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajska
(540)

(210) 496575

(591) granatowy, szary, czerwony
(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, piwo.
(111) 323342
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cola Jurajska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 496697

(111) 323343
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oranżada Jurajska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 496700

(111) 323344
(220) 2019 03 05
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) OSIAK PIOTR ROMAN APO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APOwent
(540)

(210) 496747

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.01.03, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
centrale wentylacyjne.

(111) 323345
(220) 2019 03 11
(210) 496910
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) CZEPUKOJĆ GRZEGORZ ULTRA RUN CLUB, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tut trójmiejski ultra track
(540)

(531) 26.05.99, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki (chustki), bandany na szyję, bielizna osobista, chustki (apaszki), czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek,
daszki jako nakrycia głowy, dzianina (odzież), fulary, kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki (odzież), kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie
(odzież), opaski na głowę, paski (odzież), pikowane kurtki (odzież),
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy wchłaniające pot, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, spódnice, spódnico – spodenki, szale, szaliki, szarfy (do ubrania), trykoty, trykoty (ubrania), wyroby pończosznicze, 41
fotografia, fotoreportaże, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kultura fizyczna, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka),
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przekazywanie
know-how (szkolenie), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubów zdrowia
(zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi trenera osobistego (trening
sprawności fizycznej), usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.
(111) 323346
(220) 2018 12 28
(210) 494315
(151) 2019 08 28
(441) 2019 05 13
(732) Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYUNDAI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 lokówki elektryczne, żelazka elektryczne, 9 telewizory
3D, alarmy dźwiękowe, urządzenia alarmowe, alarmy, baterie alkaliczne, urządzenia przeciwwłamaniowe, odbiorniki audio i wideo,
głośniki, odbiorniki audiowizualne, akumulatory samochodowe,
baterie do UPS/przemienników, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do baterii, baterie guzikowe, bębny z kablami do zastosowań w domu i ogrodzie, kamery do urządzeń telewizji przemysłowej, kamery do pojazdów, nawigacja samochodowa, telewizory
samochodowe, magnetowidy samochodowe, futerały dopasowane
do telefonów komórkowych, odtwarzacze płyt kompaktowych, maszyny i urządzenia kinematograficzne, urządzenia komunikacyjne
dla statków powietrznych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
oprogramowanie gier, oprogramowanie do bezzałogowych statków powietrznych, soczewki kontaktowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, urządzenia do bezprzewodowej
transmisji radiowej, aparaty fotograficzne cyfrowe, cyfrowe zamki
do drzwi, cyfrowe wyświetlacze informacji, cyfrowe pióra komputerowe, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej, dyktafony cyfrowe,
radionamierniki, baterie suche, ogniwa i baterie suche, odtwarza-
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cze płyt DVD, słuchawki [douszne], akumulatory elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, kable elektryczne
i bębny z kablami elektrycznymi do zastosowań w domu i w ogrodzie, elektryczne tablice wyświetlające, zamki elektryczne, maski
do stosowania przy spawaniu elektrycznym, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektroniczne terminarze osobiste,
tablice elektroniczne, elektroniczne tablice ogłoszeń, wyświetlacze
elektroniczne, elektroniczne panele wskaźnikowe, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne
fotokopiarki, elektroniczne ramki fotograficzne, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do analizy głównych składowych,
alarmy pożarowe, urządzenia GPS [uniwersalne systemy śledzenia],
GPS, skanery ręczne, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], słuchawki [zakładane na głowę], baterie anodowe, terminale do poboru
opłat na autostradzie, systemy kina domowego, interkomy, interfony, przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do karaoke,
klawiatury do telefonów komórkowych, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, dalmierze laserowe, telewizor LCD, baterie litowe,
przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia meteorologiczne, mikrofony, baterie do telefonów komórkowych, telefony komórkowe,
modemy, uchwyty na aparaty i monitory, odtwarzacze mp3, odtwarzacze MP4, sieciowe instalacje komunikacyjne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe, baterie
niklowo-kadmowe, telewizory OLED, komputery kieszonkowe [PDA],
osobiste urządzenia stereofoniczne, fablety, urządzenia i przyrządy
fotograficzne, urządzenia do fototelegrafii, komórki fotowoltaiczne, przenośna aparatura komunikacyjna, przenośne odtwarzacze
multimedialne, przenośne ładowarki, telefony bezprzewodowe,
ładowarki, projektory, maski ochronne do spawania, radary, radia
[odbiorniki radiowe], odbiorniki radiotelefoniczne, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], kamery cofania do pojazdów, odbiorniki i przekaźniki sygnałowe, urządzenia do odbioru satelitarnego,
odtwarzacze płyt fonograficznych, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do aparatów fotograficznych,
kamery zdalnie sterowane, czujniki świetlne, dekodery telewizyjne,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], ładowarki inteligentne, okulary inteligentne, tablety typu smart pad, smartfony, telewizory inteligentne, wykrywacze dymu, wtyczki, baterie słoneczne,
urządzenia i instrumenty do rejestracji dźwięku, okulary, zapłonniki i stateczniki do lamp, zapłonniki do urządzeń oświetleniowych,
przełączniki, tablety, telefony, teleskopy, monitory telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, telewizory, nadajniki telewizyjne, urządzenia telewizyjne, terminale do książek elektronicznych, terminale do prasy
elektronicznej, terminale do publikacji elektronicznych, terminale
do elektronicznych książek i gazet naukowych, terminale radiotelefoniczne, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], nadajniki
sygnałów elektronicznych, piloty do telewizorów, telewizja UHD, zasilacze UPS, pamięci USB, radia samochodowe, kamery wideo, karty
do gier wideo, magnetowidy, urządzenia do rejestrowania obrazu
do pojazdów, wideofony, wideo ściany, akumulatory VRLA, walkie-talkie, bezzałogowe kamery powietrzne do noszenia, przyłbice spawalnicze, maski do spawania, baterie, elektryczne przewody drutowe, urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępowych (WAP),
głośniki bezprzewodowe, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, baterie cynkowo węglowe, baterie cynkowo chlorkowe,
czytniki biometryczne, biometryczne urządzenia zabezpieczające,
urządzenia do identyfikacji biometrycznej, urządzenia biometryczne do kontroli dostępu, biometryczne urządzenia identyfikacyjne
do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji twarzy
do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji naczyń krwionośnych do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia
identyfikacji odcisków palców do zarządzania czasem i dostępem,
skanery biometryczne, biometryczne skanery siatkówki, czytniki
informacji biometrycznej, biometryczne skanery odcisków palców,
biometryczne skanery dłoni, cyfrowe odtwarzacze dysków wideo,
nagrywarki sieciowe, wagi osobiste, obuwie ochronne, okulary
ochronne, ochronne zatyczki do uszu, gogle i maski ochronne, przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, odzież
ochronna, stojaki i uchwyty do akcesoriów do urządzeń mobilnych,
folie ochronne do akcesoriów do urządzeń mobilnych, ładowarki
do telefonów przenośnych, kable do smartfonów, LED TV, kodowane lub magnetyczne karty kontroli dostępu, skanery siatkówki
do kontroli dostępu, sensory odcisków palców do kontroli dostępu,
urządzenia do identyfikacji naczyń krwionośnych do kontroli dostępu, przewodowe i bezprzewodowe urządzenia do zamykania drzwi
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do kontroli dostępu, urządzenia rozpoznawania twarzy do kontroli
dostępu, biometryczne urządzenia do kontroli dostępu, skanery siatkówki do kontroli dostępu, do zarządzania czasem i dostępem, elektryczne systemy kontroli dostępu, automatyczne instalacje kontroli
dostępu, automatyczne systemy kontroli dostępu, zdalne urządzenia
do kontroli dostępu ludzi, wyświetlacze wieloekranowe.

(111) 323347
(220) 2018 12 28
(210) 494320
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bystry Zdrój
(540)

(591) biały, jansoniebieski, niebieski
(531) 26.04.06, 06.19.11, 05.01.16, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, soki owocowe,
soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy,
esencje, koncentraty i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 323348
(220) 2018 12 31
(151) 2019 08 23
(441) 2019 04 29
(732) DOMODOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domodom.pl
(540)

(210) 494372

(591) biały, zielony
(531) 26.05.10, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie okien, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych: izolowanie budynków,
konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje
budowlane, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż
drzwi i okien: montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, naprawa zamków, naprawy tapicerskie, renowacja mebli,
tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury. ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków,
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usługi hydrauliczne: usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi
w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków.

(111) 323349
(220) 2018 12 17
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hangar 646
(540)

(210) 493935

(591) czarny, różowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.02.05, 26.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże,
hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne,
nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja 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 [z wyjątkiem pojazdów], 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 on-line
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 zawodowe-
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go, 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) 323350
(220) 2018 12 17
(210) 493938
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HANGAR 646
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże,
hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne,
nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja 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 [z wyjątkiem pojazdów], 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 syste-
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mie 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) 323351
(220) 2019 03 19
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) OE INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oe industry
(540)

(210) 497384

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 11
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 323352
(220) 2019 01 08
(210) 494547
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 11
(732) GUT RENATA INSTYTUT TALENTÓW FLASHPOINT, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREEN PATH
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41
trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń, edukacja,
wydawanie biuletynów, czasopism, książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
(111) 323353
(220) 2019 01 08
(210) 494554
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 11
(732) GUT RENATA INSTYTUT TALENTÓW FLASHPOINT, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zarządzanie SOBĄ na ZIELONEJ ŚCIEŻCE
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(540)

(591) biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 06.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.21, 01.01.01,
01.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41
trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń, edukacja,
wydawanie biuletynów, czasopism, książek, audiobooków, organizowanie konkursów.
(111) 323354
(220) 2019 01 08
(210) 494559
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOLERKI
(510), (511) 30 produkty zbożowe w postaci batonów, chipsów, paluszków, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciasto, ciasto drożdżowe formowane na okrągło, zbożowe paluszki w kształcie kuleczek.
(111) 323355
(220) 2019 01 11
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 01
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(210) 494694

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.22, 05.05.23, 11.03.04,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
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raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323356
(220) 2019 01 15
(210) 494819
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 01
(732) MAKER’S MARK DISTILLERY, INC., Louisville (US)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.
(111) 323357
(220) 2019 01 18
(210) 494930
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 08
(732) LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków-Osiedle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLFILL
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówki do karoserii samochodowej, rozpuszczalniki do farb i lakierów samochodowych, utwardzacze, 2 farby, farby
podkładowe, lakiery, rozcieńczalniki do farb i lakierów samochodowych, zmywacze do farb i lakierów samochodowych, środki do zabezpieczania powłok lakierniczych, 3 gąbki polerskie, preparaty
do usuwania powłok lakierniczych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty ścierne i polerskie, 16 taśma klejąca, 17 maty szklane, masy
uszczelniające i naprawcze do karoserii samochodowych z żywicy
poliestrowej i maty szklanej.
(111) 323358
(220) 2019 01 25
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) TECH-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZNMR ENGINE PARTS
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(210) 495228
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(510), (511) 7 maszyny, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, cylindry do maszyn, cylindry do silników, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby jako części maszyn, łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące jako części maszyn, pierścienie tłokowe, pompy jako elementy
maszyn i silników, pompy jako maszyny, prowadnice do maszyn,
skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do maszyn i silników, świece zapłonowe do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników Diesla, tłoki jako
elementy maszyn i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników,
wały korbowe, wały napędowe inne niż do pojazdów lądowych, wały
rozrządowe do silników pojazdów, zawory jako części maszyn lub silników, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory klapowe jako
części maszyn.

(111) 323359
(220) 2019 01 25
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 01
(732) BORKOWSKA WIOLETTA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exclusive Fashion Viola
(540)

(210) 495236

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna damska, wyroby pończosznicze, sukienki,
płaszcze, żakiety, spodnie damskie, bluzki, swetry damskie, gorsety, obuwie, 35 usługi sprzedaży artykułów:bielizna damska, wyroby
pończosznicze, sukienki, płaszcze, żakiety, spodnie damskie, bluzki,
swetry damskie, gorsety, obuwie, reklama zewnętrzna, usługi modelek i modeli do celów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu.
(111) 323360
(220) 2019 01 25
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) TECH-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forged
(540)

(210) 495237

(591) niebieski
(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, cylindry do maszyn, cylindry do silników, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów
i silników, korby jako części maszyn, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, pierścienie smarujące jako
części maszyn, pierścienie tłokowe, przeguby uniwersalne-przeguby Cardana, przekładnie do maszyn, skrzynie korbowe do maszyn
i silników, tłoki jako części maszyn i silników, tłoki do cylindrów, tłoki
do silników, tłumiki do silników, wały korbowe, wały korbowe, wały
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, zawory jako elementy maszyn lub silników, zawory
jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory
klapowe jako części maszyn.
(111) 323361
(151) 2019 08 26

(220) 2019 01 25
(441) 2019 04 29

(210) 495247
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(732) WINNERBAR A. RAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łaziska Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WINNERBAR
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie,
cukiernie, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 323362
(220) 2019 01 30
(210) 495364
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) POLSKI HR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA FORMY JONQUIL
(540)

(531) 15.03.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 26.11.02,
26.13.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 22 materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych,
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna kąpielowa, 25 odzież (berety, kwefy, dzianina, fartuchy, futra,
kapelusze papierowe, kaptury, kieszenie do odzieży, kombinezony,
kurtki, mufki, nakrycia głowy, nauszniki, okrycia wierzchnie, paski,
pasy do przechowywania pieniędzy, rękawiczki, skóra, woalki), obuwie, 26 koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
falbany do odzieży, sznury do odzieży, 37 naprawa odzieży, prasowanie parowe odzieży, renowacja odzieży, cerowanie [łatanie] odzieży,
40 przeróbki odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
(111) 323363
(220) 2019 01 30
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) RADKO KAMILA KAKATEK, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kakatek
(540)

(210) 495408

(591) biały, jasnobrązowy, brązowy, różowy, zielony
(531) 02.09.15, 03.06.03, 26.01.15, 29.01.15
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, amulety [biżuteria], biżuteria, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie,
biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych,
bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria],
bransoletki z koralików, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części
i akcesoria do biżuterii, kasetki na biżuterię, kolczyki, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, pierścionki
[biżuteria], pudełka na biżuterię [dopasowane], szpilki ozdobne [biżuteria], wisiorki, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), woreczki
na biżuterię dopasowane, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do naszyjników, zwijane torby podróżne na biżuterię, zwijane etui na biżuterię, 18 bagaż, bagaże podróżne, chusty
do noszenia niemowląt, elastyczne torby na odzież, etui, futerały
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na dokumenty, etui na banknoty, etui na karty [portfele], etui na klucze, etui na krawaty, etui na pieluchy, etui na wizytówki, futerały
na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, getry dla
zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki na przybory toaletowe, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby
dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, niewielkie torby podróżne,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka dla zwierząt
[torby], nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, obroże, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, odzież dla psów, odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla kotów, okrycia dla psów, parki (okrycia) dla
psów, plecaki, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki wycieczkowe,
podręczne torby do samolotu, podróżne pokrowce na krawaty, przykrycia i okrycia dla zwierząt, przywieszki do bagażu, sakiewki ściągane na sznurek, smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych,
szelki do prowadzenia dzieci, tekstylne torby na zakupy, torby
do pracy, torby na akcesoria do przewijania, torby na pieluchy, torby
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby plażowe, torby
robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby uniwersalne, 20
budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, dekoracje wiszące
[ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
etykiety z tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania, niemetalowe,
karimaty, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, kojce,
kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kosze do noszenia
dzieci, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe],
łóżeczka dla dzieci, materace, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, maty do spania, nosidła [jarzma], ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, parawany [meble], poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [szafa], pościel, oprócz
bielizny pościelowej, przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, tablice do zawieszania kluczy,
wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki],
zasłony dekoracyjne z koralików, 24 artykuły tekstylne do użytku
w gospodarstwie domowym, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachimy nad łóżeczka dziecię, bielizna do celów domowych,
bielizna kuchenna, bielizna osobista (materiały na-), bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i koce,
bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne,
bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, bieżniki stołowe tekstylne, ceraty [obrusy], chusteczki
do nosa z materiałów tekstylnych, dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, domowe artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, duże ręczniki, elementy wystroju wnętrz wykonane
z tkanin, kapy na łóżka, koce bawełniane, koce dla niemowląt, koce
dla zwierząt domowych, koce do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry [poszwy], kołdry
z materiałów tekstylnych, kuchenne ręczniki [tekstylne], maty stołowe (nie z papieru), myjki do twarzy, narzuty do łóżeczek dziecięcych,
narzuty, nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa], obrusy, osłony
do łóżek dziecięcych [pościel], ozdobne poszewki na poduszki,
ozdobne serwetki z materiału, paski do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki na stół pod talerze, niepapierowe, podkładki pod szklanki
z materiałów tekstylnych, podstawki pod napoje w postaci bielizny
stołowej, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, poszwy
na kołdry, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, ręczniki dla dzieci,
ręczniki do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki kąpielowe do owijania,
ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki
[tekstylne] dla małych dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, rękawice do mycia, ręczniki z kapturem, ściereczki do mycia ciała [inne niż
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do celów medycznych], ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne [bielizna stołowa], serwetki z materiału, śpiworki dla niemowląt, śpiworki
z kapturem dla niemowląt, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia
do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, tekstylne artykuły kąpielowe, tekstylne chusteczki do nosa, tekstylne wkładki do pieluch, 25 akcesoria
na szyję, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
berety, bielizna, bezrękawniki, bielizna ciążowa, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna nocna, bielizna jednorazowa, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body [odzież], bolerka, chustki [apaszki],
chusty [odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], czapki [nakrycia głowy], damskie kapcie składane, damskie luźne topy, dzianina [odzież],
dziane buty dla niemowląt, fartuchy [odzież], fulary [artykuły odzieżowe], getry, golfy [odzież], kamizelki [bezrękawniki], kombinezony
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony [odzież], komplety koszulek i spodenek, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki dla dzieci,
krawaty, legginsy, muszki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie
dla niemowląt, ocieplacze, odzież dla małych dzieci, odzież wierzchnia dla niemowląt, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne,
opaski na głowę [odzież], paski [odzież], pieluchomajtki [odzież], piżamy, podkolanówki, podomki [szlafroki], pokrowce butów, inne niż
do celów medycznych, powijaki dla niemowląt, rajstopy, rękawiczki,
skarpetki, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], śpioszki, pajacyki [odzież], spodenki, spódnice, spódnico-spodenki, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, swetry [odzież], szale, t-shirty z krótkim rękawem, trykoty [ubrania],
ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], wyprawki dla niemowląt, wyprawki dziecięce [odzież], 26 aplikacje [pasmanteria],
aplikacje z tkanin [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], chusty
do włosów, ćwieki do odzieży, dekoracyjne akcesoria do włosów, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, etui
na igły, gumki do włosów, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, łaty do odzieży, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, ozdobne guziki,
ozdobne łaty przylepne do kurtek, ozdobne łaty z materiału, ozdobne plakietki, ozdobne zawieszki do okularów, ozdobne zawieszki
do telefonów komórkowych, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek,
przepaski do włosów, smycze [paski] do noszenia, spinki [wsuwki]
do włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], 28 aparatura
do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, domki
do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, kukiełki, lalki, lalki pluszowe, lalki szmaciane, marionetki, maskotki, maty do zabawy do użytku
z pojazdami zabawkowymi, maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, pluszowe zabawki, pluszowe zabawki z przymocowanym
kocykiem, tunele do zabawy, zabawki dla dzieci, zabawki dla kotów,
zabawki dla niemowląt, zabawki dla psów, zabawki dla zwierząt, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki i gry dla
zwierząt domowych, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki
w kształcie zwierząt, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki z tkanin, 35 administrowanie sprzedażą, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
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kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi w zakresie zamówień online, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień online, administrowanie
sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, 40 usługi szycia, usługi hafciarskie, szycie
(produkcja na zamówienie), haftowanie, krawiectwo, krawiectwo lub
krawiectwo lekkie, tkactwo, krojenie materiałów [tkanin], krojenie
tekstyliów, robótki ręczne i krawiectwo, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów
na odzież, nakładanie aplikacji na tkaniny, szycie odzieży na miarę,
przeróbki ubrań, udzielanie informacji związanych z krawiectwem
damskim, udzielanie informacji związanych z usługami haftowania,
udzielanie informacji związanych z krawiectwem, wynajem maszyn
do szycia.

(111) 323364
(220) 2019 01 31
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 08
(732) KAWAŁKO TOMASZ TROFEUM, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINDERPRAMS
(540)

(210) 495422

(591) czerwony, granatowy
(531) 16.03.13, 02.09.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe,
wózki spacerowe z regulowaną budką, wózki parasolki, wózki bliźniacze, akcesoria do wózków dziecięcych, mianowicie osłony i daszki,
siedzenia samochodowe, foteliki samochodowe, łóżeczka turystyczne dla dzieci śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów, siedzenia podwyższające, części i akcesoria do towarów
wyżej wymienionych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: wózki, wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria do wózków dziecięcych, łóżeczka turystyczne dla dzieci
śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów, siedzenia podwyższające oraz części i akcesoria do wyżej wymienionych,
usługi marketingowe, prezentacja oraz sprzedaż towarów : wózki,
wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria do wózków dziecięcych-poprzez telewizję, radio, Internet oraz sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia
oraz zakupu na odległość, przyjmowanie zamówień towarów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
(111) 323365
(220) 2019 01 31
(210) 495433
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION
(540)

(531) 26.04.22, 27.05.01

112

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów oraz
wymiana kontaktów i informacji biznesowych w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług turystycznych, usługi networkingowe, organizacja spotkań biznesowych dla osób trzecich, 41
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów,
szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.

(111) 323366
(220) 2019 01 31
(210) 495434
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów oraz
wymiana kontaktów i informacji biznesowych w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług turystycznych, usługi networkingowe, organizacja spotkań biznesowych dla osób trzecich, 41
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów,
szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.
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kingowe, organizacja spotkań biznesowych dla osób trzecich, 41
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów,
szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.

(111) 323368
(220) 2019 01 31
(210) 495452
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) NITKA WOJCIECH CENTRUM BUDOWNICTWA
DREWNIANEGO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBD
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo ogólne i specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych
i wodnych, informacja budowlana, nadzór budowlany, 41 działalność
edukacyjna, organizacja konferencji, seminariów i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, 42 projektowanie budowlane, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa,
ekspertyzy, opinie i analizy budowlane, doradztwo budowlane, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz forów dyskusyjnych.
(111) 323369
(220) 2019 01 31
(210) 495455
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) NITKA WOJCIECH CENTRUM BUDOWNICTWA
DREWNIANEGO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM BUDOWNICTWA DREWNIANEGO
(540)

(111) 323367
(220) 2019 01 31
(210) 495438
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) POMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InComing Poland GDAŃSK & POMORSKIE REGION
(540)

(591) biały, zielony
(531) 07.01.24, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo ogólne i specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych
i wodnych, informacja budowlana, nadzór budowlany, 41 działalność
edukacyjna, organizacja konferencji, seminariów i szkoleń, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, 42 projektowanie budowlane, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa,
ekspertyzy, opinie i analizy budowlane, doradztwo budowlane, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych oraz forów dyskusyjnych.

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów oraz
wymiana kontaktów i informacji biznesowych w zakresie pakietyzacji i sieciowania sprzedaży oferty usług turystycznych, usługi networ-

(111) 323370
(220) 2019 02 26
(210) 496450
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) GIEPARDA MARIUSZ MG GROUP, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WhoMoose
(510), (511) 43 restauracje, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach
z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary
przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe
usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
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i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów,
usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 323371
(220) 2018 05 25
(210) 486387
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Bezgotówkowa
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne karty płatnicze, terminale do płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
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 bez-
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dotykowych, 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 edukacyjne 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) 323372
(220) 2019 01 07
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) GRZYB PAWEŁ, Jakubowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polmar warzywa i owoce
(540)

(210) 494489

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05.07.13, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, sprzedaż detaliczna
owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 36
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 39 transport drogowy towarów, 44 uprawa warzyw, włączając melony oraz
uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

114

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 323373
(220) 2019 03 18
(210) 497325
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) BERNAŚ PAWEŁ KRAKOWSKA SZKOŁA AIKIDO, Kalwaria
Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPIEKANKA I KROPKA
(540)
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(111) 323376
(220) 2019 03 20
(210) 497448
(151) 2019 08 30
(441) 2019 05 06
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADVA
(540)

ry, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części
i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne,
walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby
ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki
toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki
perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby
jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby
podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki,
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety
podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(531) 26.01.02, 26.01.15, 03.13.01, 27.05.01, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okula-

(111) 323377
(220) 2019 03 21
(210) 497516
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAWORZANKA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda
źródlana, woda stołowa, woda niegazowana, woda gazowana, woda
aromatyzowana, woda pitna, woda sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aro-

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 26.11.13, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne świadczone przez: bary, restauracje, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe, usługi mobilnych barów, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food.
(111) 323374
(220) 2019 03 19
(210) 497381
(151) 2019 09 02
(441) 2019 05 06
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planta Vit
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, nawozy
płynne, nawozy posypowe, nawozy organiczne, mieszanki nawozów,
preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion.
(111) 323375
(220) 2019 03 19
(151) 2019 09 02
(441) 2019 05 06
(732) ŁABOWICZ EDWARD, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVENTON
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski.

(210) 497390
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matyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci
napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji
napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje
nielecznicze], napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].

(111) 323383
(220) 2019 03 26
(210) 497747
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) ZIOPAJA MAGDALENA INSTALMAX HURTOWNIA
HYDRAULICZNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALMAX
(540)

(111) 323378
(220) 2019 03 21
(210) 497526
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Odważny Kazik Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01,
26.11.09, 26.03.23, 14.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 bojlery grzewcze, kotły grzewcze, armatury grzewcze, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze,
piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], urządzenia i instalacje
grzewcze, instalacje grzewcze na gaz, urządzenia grzewcze na gaz,
urządzenia grzewcze na olej, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
przewody do kotłów grzewczych, urządzenia grzewcze na paliwa
stałe, urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji
grzewczych, pompy ciepła, grzejniki [kaloryfery], domowe grzejniki, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki do centralnego ogrzewania,
urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kabiny
prysznicowe, panele prysznicowe, instalacje prysznicowe, prysznice
[natryski], węże prysznicowe, baterie prysznicowe, brodziki prysznicowe, zestawy prysznicowe, akcesoria do pryszniców, podgrzewacze
wody do pryszniców, wanny, wanny do hydroterapii, wanny z natryskiem, wyposażenie wanien łazienkowych, grzejniki łazienkowe,
umywalki łazienkowe, umywalki wbudowane w szafki umywalki
[części instalacji sanitarnych], muszle klozetowe [WC], urządzenia
klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, okapy wentylacyjne do kuchni,
instalacje wentylacyjne do kuchni, zlewozmywaki, zlewozmywaki
kuchenne, kuchenny sprzęt elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, kuchenki, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, kuchenki
indukcyjne, kuchenki mikrofalowe do gotowania, 35 prowadzenie
sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu
w zakresie następujących towarów: materiałów instalacyjnych, materiałów do budowy kotłowni, grzejników, kotłów grzewczych, bojlerów, pomp ciepła, przewodów doprowadzających, wyposażenia
łazienek, kabin prysznicowych, wanien, grzejników łazienkowych,
mebli łazienkowych, umywalek, zestawów podtynkowych do instalacji, klimatyzacji, wentylacji, zlewozmywaków kuchennych, kuchenek, sprzętu i urządzeń AGD.

(111) 323379
(220) 2019 03 21
(210) 497528
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szalony Gonzo Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(111) 323380
(220) 2019 03 21
(210) 497529
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boski Rolf Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(111) 323381
(220) 2019 03 25
(210) 497708
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Vege Skin Diet
(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,
wszystkie wymienione towary przeznaczone dla kobiet.
(111) 323382
(220) 2019 03 26
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) CYNIAK PIOTR PROJECT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seili Marini
(540)

(210) 497746

(591) niebieski, ciemnoczerwony
(531) 18.03.01, 18.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież codzienna.

(111) 323384
(220) 2019 03 27
(210) 497819
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) BANASZAK MARIUSZ F.H.U. DOMAR, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERDE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 24.15.03, 26.03.04, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, preparaty klejące do użytku
w budownictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający
do stosowania w przemyśle budowlanym, składniki chemiczne dla
budownictwa, silikony, lakiery silikonowe, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków, tworzywa sztuczne w postaci pianek,
35 usługi handlu detalicznego lub hurtowego w zakresie materiałów
budowlanych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa klejów do zabezpie-
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czania tynku, silikonów, dodatków chemicznych do betonu, klejów
konstrukcyjnych do użytku w budownictwie, klejów przemysłowych do użytku w budownictwie, preparatów klejących do użytku
w budownictwie, klejów do wykańczania i gruntowania, kitów i innych past do wypełniania, klejów do impregnacji wodoodpornej,
powłok ochronnych do impregnacji wodoodpornej powierzchni
budynków innych niż farby lub oleje, mieszanin ogniouodporniających, chemikaliów ognioodpornych, rozpuszczalników do farb, rozpuszczalników do lakierów, farb akrylowych, powłok akrylowych,
tynków wapiennych, mieszanek silikonowych będących powłokami
nawierzchniowymi, barwników do betonu, materiałów do utrzymywania budynków, materiałów do konserwacji budynków, środków
konserwujących do powierzchni budynków, powłok ochronnych
w postaci farb do celów budowlanych, środków do gruntowania betonu, powłok żywicznych, środków hydrofobowych w postaci farb,
bejc, grzybobójczych bejc hydrofobowych, bejc do drewna, bejc
do podłóg, lakierów i pokostów, farb ognioodpornych, pigmentów
ognioodpornych, powłok grzybobójczych w postaci farb, środków
czyszczących, tynków izolacyjnych, pianki silikonowej do termoizolacji, kitów silikonowych, izolacji piankowych do użytku w budownictwie, farb do celów izolacyjnych, klejów izolacyjnych, izolacyjnych
mas uszczelniających, substancji izolacyjnych, tynków gipsowych,
mieszanek do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie, betonu, mas betonowych prefabrykowanych, zapraw klejowych do celów budowlanych, fug, mas szpachlowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa dłutek do uszczelniania, fugownic
murarskich, kątowników budowlanych, kielni do cementu, kielni
do fugowania, kielni do wypełniania, kielni murarskich, klinów zaciskowych, kombinerek, mieszadeł do mieszania farb, młotków, młotków miękkich i młotów, narzędzi do wyciągania gwoździ, narzędzi
do wykańczania muru suchego, narzędzi do wyrównywania cementowych krawędzi, obcęgów, pac tynkarskich, pistoletów do uszczelniania, pistoletów natryskowych do wyciskania kitu, pistoletów ręcznych do wytłaczania masy uszczelniającej, przebijaków, przyrządów
do mocowania i łączenia, punktaków, ręcznych narzędzi do obcinania, ręcznych narzędzi do wiercenia, ręcznych narzędzi do ostrzenia
i obróbki powierzchni, ścisków, skrobaków do farb, szpachli, farb,
gruntów, szpachlówek, rozpuszczalników, środków czyszczących,
piany, silikonów, akrylu, klejów, izolacji, plastyfikatorów do betonu i zapraw, impregnatów, narożników aluminiowych, folii, siatek,
pędzli, wałków, szpachli, szczotek, uszczelek, wiader, pojemników,
kastrów, taśm, podkładek, drabin, łopat, szpadli.

(111) 323385
(220) 2019 02 28
(210) 496578
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) MOVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gałków Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cariboo
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria do wózków
dziecięcych, rowery dla dzieci, rowerki biegowe dla dzieci, 20 łóżeczka dziecięce, materace do łóżeczek dziecięcych, dziecięce łóżeczka
turystyczne, krzesełka dla dzieci do karmienia, kojce, stoły do przewijania (przewijaki) dla niemowląt, chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci,
krzesełka kąpielowe, nakładki-materace na łóżeczka do przewijania,
kołyski.
(111) 323386
(220) 2019 03 07
(210) 496896
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) SKRABURSKI ROBERT FIRMA ROBAS, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lovehippiebali
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
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tyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy,
mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe
do makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki
do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów
kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle, okulary
przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania
sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary,
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne,
ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, usługi
sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów
i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory
dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki,
zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu),
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami, 42 usługi projektowania, usługi designerów, wzornictwo przemysłowe, stylizacja.

(111) 323387
(220) 2019 03 11
(210) 496992
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) WALENTYN MACIEJ P.H.U. VALENTINO, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTO & PIZZA Valentino
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 bary, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, restauracje, pizzerie, puby,
snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro,
bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.
(111) 323388
(220) 2019 03 12
(210) 497052
(151) 2019 08 28
(441) 2019 05 13
(732) HERLICZKA MARTA MALU MALU, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaluMalu
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, 41 szkolenia z zakresu stylizacji paznokci, 44 usługi pielęgnacji
paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla
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włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.

(111) 323389
(220) 2019 03 12
(210) 497058
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) KASPERCZYK MICHAŁ AGENCJA PROMOCYJNOREKLAMOWA NOL-TYCHY, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOLTYCHY www.noltychy.pl
(540)

(591) niebieski, żółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21,
26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama i usługi reklamowe,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, doradztwo dotyczące
reklamy, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, przygotowywanie dokumentów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamowych,
projektowanie logo reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, tworzenie
reportaży reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
konsultingowe dotyczące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi
w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, badania w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi reklamowe na rzecz
innych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, marketing
dotyczący promocji, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi redaktorów w zakresie
pisania tekstów do celów promocyjnych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich.
(111) 323390
(220) 2019 03 14
(210) 497179
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA JAPAN PEEL-OFF MASK
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do maki-
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jażu i demakijażu, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów-wszystkie wyżej
wymienione towary przeznaczone dla kobiet, środki czystości.

(111) 323391
(220) 2019 03 14
(210) 497189
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY WIDOK
(540)

(591) czarny, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 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 komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów,
budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami
budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane i konstruk-
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cyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, działalność deweloperska, 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena
zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji
online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu
mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach.

(111) 323392
(220) 2019 03 14
(210) 497190
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XYZ
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie
informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach
i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji
hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(111) 323393
(220) 2019 03 14
(210) 497205
(151) 2019 08 21
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA EXOTIC PARADISE
(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,
wszystkie towary dla kobiet,olejki i płyny do kąpieli i pod prysznic,
żele do kąpieli i pod prysznic, mydła, balsamy do ciała, peelingi
do ciała.
(111) 323394
(220) 2019 03 15
(210) 497237
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) NEXIO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXIO
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, outsourcing [doradztwo biznesowe], biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.
(111) 323395
(220) 2019 03 17
(210) 497267
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) NIEDZIAŁEK AGNIESZKA AGN, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIRY TALE COSMETICS
(540)

(531) 04.05.21, 01.07.08, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 26.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, korektory [kosmetyki], toniki [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
funkcjonalne, pianki [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, olejki mineralne
[kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki dla zwierząt.
preparaty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki dla dzieci, preparaty zmiękczające [kosmetyki],
kosmetyki do paznokci, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do ust,
kosmetyki do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki do użytku osobistego, kremy do twarzy [kosmetyki],
kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w formie olejków, kremy
do ciała [kosmetyki],żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], kolorowe
kosmetyki do oczu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, toniki do twarzy
[kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mleczka
do opalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
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do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, olejki do ciała [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki],pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyki w postaci
płynów, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], olejki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], kosmetyki do stosowania
na skórę, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, środki do oczyszczania
skóry twarzy [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki nawilżające
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki.

(111) 323396
(220) 2019 03 30
(210) 497948
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paprotnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUPIEC ZDROWA RADOŚĆ ŻYCIA
(510), (511) 29 nasiona, przetworzone, nasiona jadalne, chipsy owocowe, chipsy warzywne, pasty warzywne, pasta z owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie nasion, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, owoce suszone, owoce liofilizowane, desery owocowe,
batony na bazie orzechów, batony na bazie nasion, batony na bazie
owoców, batony na bazie warzyw, produkty z roślin strączkowych,
zupy błyskawiczne, odwodnione mieszanki do przygotowywania
gotowych dań na bazie warzyw, odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie mięsa, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, mąka, sago,
cukier, cukier puder, kasze spożywcze, ryż, makarony, kukurydza
mielona, kukurydza prażona [popcorn], płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane, płatki kukurydziane, płatki ryżowe, płatki
zbożowe, kiełki pszenicy, mieszanki zbóż i produktów zbożowych
połączonych syropem glukozowo-fruktozowym, chrupiące płatki
śniadaniowe (crunchy), muesli, przetworzona komosa ryżowa, pieczywo, kanapki, bułka tarta, suchary, maca, podpłomyki, pasta migdałowa, pasta z soi, pasty na bazie czekolady, słodkie pasty do smarowania, desery na bazie na bazie zbóż, produktów zbożowych,
budyń ryżowy, słodkie bułki, przekąski na bazie zbóż, produktów
zbożowych, batony na bazie zbóż, produktów zbożowych, chipsy
na bazie zbóż, produktów zbożowych, krakersy, wyroby cukiernicze,
słodycze, gofry, jadalne wafle, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań
na bazie zbóż, produktów zbożowych, 31 otręby zbożowe, nasiona,
ryż nieprzetworzony.
(111) 323397
(220) 2019 04 05
(210) 498334
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar Słoneczna
(540)

(591) żółty, czerwony, brązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 09.01.10, 26.01.04, 26.11.12,
05.05.04, 05.05.20
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, margaryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych.
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(111) 323398
(220) 2019 01 03
(210) 494446
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 18
(732) METROHOUSE FRANCHISE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) metrohouse
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, usługi
pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej
finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu
nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa,
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności.
(111) 323399
(220) 2019 01 28
(210) 495278
(151) 2019 09 27
(441) 2019 04 29
(732) RYBARSKI SŁAWOMIR RENT MELISA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Apartament Melisa
(510), (511) 43 organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi
w zakresie zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy gościnne.
(111) 323400
(220) 2019 04 16
(210) 498819
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST
(540)

(591) ciemnoszary, srebrny
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 323401
(220) 2019 01 03
(210) 494448
(151) 2019 07 16
(441) 2019 03 18
(732) METROHOUSE FRANCHISE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metrohouse
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, usługi
pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej
finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu
nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
papierów wartościowych, nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyj-
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nych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności.

(111) 323402
(220) 2019 01 31
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) AMBROZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ambrozja exclusive ENERGY DRINK
(540)

(210) 495440

(591) czarny, biały, złoty
(531) 04.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, drinki na bazie piwa, gazowane soki owocowe, gazowana
woda mineralna, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], lemoniada, wody mineralne [napoje], syropy do lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości
witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
z guaraną, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki, wody, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe, oczyszczona woda
pitna, smakowa woda mineralna, woda gazowana, toniki [napoje
nielecznicze], woda mineralna, woda [napoje], woda niegazowana,
woda pitna, woda pitna butelkowana, woda pitna z witaminami,
woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, wody o smaku owocowym, 35 sprzedaż następujących towarów: napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, drinki na bazie piwa, gazowane
soki owocowe, gazowana woda mineralna, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], lemoniada, wody mineralne [napoje], syropy
do lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje dla
sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
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energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje z guaraną, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki, wody, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe,
oczyszczona woda pitna, smakowa woda mineralna, woda gazowana, toniki [napoje nielecznicze], woda mineralna, woda [napoje],
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna butelkowana, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, wody
o smaku owocowym, agencje reklamowe, kampanie marketingowe,
marketing imprez i wydarzeń, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, produkcja reklam, promocja sprzedaży, reklama i marketing, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów
reklamowych.

(111) 323403
(220) 2019 01 31
(210) 495456
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maXSERWIS
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 obsługa i naprawa pojazdów, konserwacja i utrzymywanie stanu technicznego pojazdów, 42 pomiary, badania oraz przeglądy techniczne pojazdów, w tym stacje kontroli pojazdów, diagnostyka pojazdowa, doradztwo techniczne w zakresie pojazdów oraz
techniki motoryzacyjnej, doradztwo i rzeczoznawstwo w technice
motoryzacyjnej oraz w ruchu drogowym.
(111) 323404
(220) 2019 02 01
(210) 495501
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIT SPOŻ
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy,
fioletowy
(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce spożywczej, przemysłu spożywczego i gospodarki żywnościowej, 35 usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw,
targów, kongresów, konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych i handlowych, w tym również dotyczących problematyki gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej
w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia,
informacje i doradztwo w sprawie ubezpieczeń, wycena, dzierżawa
i administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości,
41 usługi wydawnicze, fotograficzne, audiowizualne, multimedialne,
organizowanie konkursów, seminariów, konferencji i kongresów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu żywnościowego, organizowanie wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych,
koncertów muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych,
imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia, 42 badania, analizy
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i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne,
w dziedzinie mechaniki i działania przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wdrażania osiągnięć postępu
technologicznego, własności intelektualnej, usługi w zakresie projektowania technicznego, testowanie materiałów, pojazdów kontrola jakości, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia,
w tym również w zakresie przemysłowego.

(111) 323405
(220) 2019 02 01
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) COMDREV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) protecti internet. bezpieczniej
(540)

(210) 495505

(591) czarny, różowy, zielony, pomarańczowy, fioletowy
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 kodowane programy, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy na smartfony, programy
do drukarek, monitory [programy komputerowe], oprogramowanie
komputerowe [programy], komputerowe programy operacyjne, programy komputerowe nagrane, programy systemów operacyjnych,
programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne
programy komputerowe, wstępnie nagrane programy komputerowe, programy do magazynowania danych, programy sterujące
komputerowe, nagrane, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, programy komputerowe
do przetwarzania obrazów, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy do sieciowych systemów operacyjnych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy systemów operacyjnych do smartfonów, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy przetwarzające dane w formie
drukowanej, programy komputerowe przechowywane w formie
cyfrowej, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN],
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy systemów operacyjnych do telewizji hybrydowej, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy gier komputerowych ładowalne z internetu [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych,
programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów
komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania z internetu [oprogramowanie], programy komputerowe do edytowania
obrazów, dźwięku i wideo, programy komputerowe do gier wideo
i gier komputerowych, programy komputerowe do przetwarzania
plików z muzyką cyfrową, programy komputerowe umożliwiające
dostęp i korzystanie z internetu, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe
do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy do gier
komputerowych do pobrania z internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem internetu
[oprogramowanie], programy do gier komputerowych ładowalne
za pośrednictwem internetu [oprogramowanie], programy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, programy komputerowe do korzystania z internetu i sieci www,
programy komputerowe do zapewniania widoku 360 stopni dookoła
pojazdu, programy gier komputerowych do symulacji obrotu papierami wartościowymi [oprogramowanie], programy do przetwarzania
danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy
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nagrane na obwodach elektronicznych do urządzeń rozrywkowych
z ekranami ciekłokrystalicznymi, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, programy
komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, 42 zapewnianie
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, .

(111) 323406
(220) 2019 02 03
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) LAUDAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zenra
(510), (511) 25 sprzedaż odzieży, ubrań.

(210) 495519

(111) 323407
(220) 2019 02 04
(210) 495564
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) VISION HOUSE PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vision house
(540)

(531) 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie
tekstów do celów reklamowych i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, promocja serii filmów promocyjnych i reklamowych na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych,
tworzenie reportaży reklamowych, 41 produkcja filmów, produkcja
filmów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja programów radiowych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań audiowizualnych,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja obrazów
animowanych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów dokumentalnych, doradztwo w zakresie produkcji filmów,
programów telewizyjnych, programów radiowych, muzyki, montaż
filmów, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, realizowanie
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, reżyseria filmowa inna
niż reżyseria filmów reklamowych, sprzedaż programów radiowych
i telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie obiektów i sprzętu
do realizacji filmów, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, przygotowywanie programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, adaptacja i montaż kinematograficzny, fotografia, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy filmowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków
innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line,
usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi
pisania tekstów, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi reporterskie, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla
branży nadawczej, usługi dziennikarzy freelancerów, pośrednictwo
w zakresie przygotowywania materiałów filmowych, pośrednictwo
w zakresie przygotowywania reportaży, przygotowywanie relacji
z wydarzeń, usługi planowania w zakresie produkcji telewizyjnej,
usługi w zakresie przygotowywania do produkcji materiałów filmowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], tłumaczenia.
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(111) 323408
(220) 2019 02 04
(210) 495566
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HALKA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie
świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 323409
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 23
(441) 2019 03 25
(732) ŁEBSKA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łebska Ostoja
(540)

(210) 495569

(591) granatowy, niebieski, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 26.13.99, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej,
wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wyna-
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jem nieruchomości i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie
domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, wycena budynków,
wycena majątku, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena
związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków.

(111) 323410
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) OSTOJA BUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ostoja Bukowo
(540)
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związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków.

(111) 323411
(220) 2019 02 15
(210) 495983
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnetyzm Formy
(540)

(210) 495570

(591) fioletowy, biały, zielony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej,
wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie
domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, wycena budynków,
wycena majątku, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena

(531) 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 czasopisma,
książki, fotografie, 35 organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie, rozpowszechnianie reklam, 38 udostępnianie forów internetowych online, blogi
internetowe, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie konkursów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
45 usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 323412
(220) 2019 02 18
(210) 496015
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) JOB IMPULSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKpełnosprawni INTEGRACJA W MIEJSCU PRACY
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza kosztów, biura pośrednictwa pracy, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, badanie rynku,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, outsourcing, pośrednictwo pracy, przygotowanie listy płac,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo handlowe, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, doradztwo zawodowe, 45 opieka nad domem, dotrzymywanie towarzystwa, opieka
osobista.
(111) 323413
(220) 2019 02 21
(210) 496220
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) CYBICHOWSKI WOJCIECH BLOOM, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLOOM
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(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
orzeźwiające, napój imbirowy, orszada, owocowe nektary bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda mineralna [napoje].

(111) 323414
(220) 2019 02 21
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) MONINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z miłości do Oliwy
(540)

(210) 496223

(591) zielony, biały
(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.07.19
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
(111) 323415
(220) 2019 02 21
(210) 496224
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) MONINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z MIŁOŚCI DO OLIWY
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
(111) 323416
(220) 2019 02 26
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) WARIAS DARIUSZ HAX, Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSR HAX-AIRPORT
(540)

(210) 496460

(591) niebieski, biały
(531) 01.15.11, 18.05.03, 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 mobilne urządzenie w postaci przyczepy przeznaczone do badania przeciwpoślizgowych właściwości nawierzchni
lotniskowych, mobilne urządzenie zintegrowane z samobieżnym pojazdem przeznaczone do badania przeciwpoślizgowych właściwości
nawierzchni lotniskowych, koła pomiarowe będące częścią urządzenia do oznaczania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni
lotniskowych.
(111) 323417
(220) 2019 01 15
(210) 494774
(151) 2019 07 11
(441) 2019 03 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, Klucze (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, niebieski, ciemnoróżowy,
ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, różowy
(531) 26.01.01, 26.02.07, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluchomajtki dziecięce,
pieluszki dla niemowląt, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych,
24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, dzianina, kapy na łóżka, bielizna pościelowa i koce, kocyki dziecięce, kocyki do owijania
niemowląt, koce do użytku na wolnym powietrzu, narzuty na łóżka,
pokrycie na materace, pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrycia mebli z tworzyw
sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, tekstylne chusteczki do nosa, etykiety tekstylne, moskitiery, pledy podróżne, pościel, ręczniki, ręczniki z kapturem, ręczniki
dla dzieci, ręczniki plażowe, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne dla
dzieci, zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony z tworzyw sztucznych, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, artykuły
tekstylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa dla niemowląt,
jednorazowa pościel tekstylna, osłony do łóżek dziecięcych [pościel],
śpiworki dla niemowląt, śpiwory, rękawice kąpielowe, ściereczki toaletowe [do mycia się], 25 bielizna osobista dla dzieci, biustonosze dla
dzieci, bluzki dla dzieci, buty dla dzieci, cholewki do butów dla dzieci, obcasy dla dzieci, okucia metalowe do obuwia dla dzieci, chusty
[odzież] dla dzieci, kapelusze dla dzieci, czapki [nakrycia głowy] dla
dzieci, czepki kąpielowe dla dzieci, dzianina dla dzieci [odzież], pieluchomajtki [odzież] dla dzieci, garnitury dla dzieci, getry dla dzieci,
obuwie gimnastyczne dla dzieci, kąpielówki dla dzieci, koszule dla
dzieci, koszulki gimnastyczne dla dzieci, krawaty dla dzieci, kurtki
[odzież] dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, odzież gotowa dla dzieci, odzież papierowa dla
dzieci, odzież wodoodporna dla dzieci, odzież z imitacji skóry dla
dzieci, odzież ze skóry dla dzieci, pantofle domowe dla dzieci, piżamy
dla dzieci, podkoszulki dla dzieci, pończochy dla dzieci, pończochy
wchłaniające pot dla dzieci, potniki dla dzieci, prochowce dla dzieci,
rajstopy dla dzieci, rajtuzy dla dzieci, rękawiczki dla dzieci, sari dla
dzieci, skarpetki dla dzieci, spodnie dla dzieci, obuwie sportowe dla
dzieci, spódnice dla dzieci, sukienki dla dzieci, swetry dla dzieci, szale
dla dzieci, szaliki dla dzieci, szlafroki dla dzieci, śliniaki niepapierowe
dla dzieci, togi dla dzieci, wyprawki dla dzieci [odzież], wyprawki dla
niemowląt, powijaki dla niemowląt, stroje maskaradowe dla dzieci,
35 dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z dostarczaniem i obsługą manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, bielizny
stołowej, bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć
głowy, odzieży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni lub poprzez Internet.
(111) 323418
(220) 2019 01 22
(210) 495077
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JANE CAT
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, legowiska dla kotów, 28 gry i zabawki dla kotów, 31 karma dla kotów, preparaty spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, legowiska dla kotów, gry i zabawki dla kotów, spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów.
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(111) 323419
(220) 2019 01 23
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) HOR.NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNET XXL
(540)

(210) 495145

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18,
26.11.12, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany,
optymalizacja stron internetowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu
telekomunikacyjnego, 38 usługi umożliwiające komunikowanie się
na odległość za pomocą narządów zmysłów, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja radiowa, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
platforma jako usługa [paas], programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajmowanie
serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 323420
(220) 2019 01 30
(210) 495391
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Eryk
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycznych, 42
projektowanie systemów komputerowych dla celów medycznych,
aktualizacja programów komputerowych dla celów medycznych,
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doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(111) 323421
(220) 2019 01 30
(210) 495396
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Eryk
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycznych, 42
projektowanie systemów komputerowych dla celów medycznych,
aktualizacja programów komputerowych dla celów medycznych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.
(111) 323422
(220) 2019 01 30
(210) 495407
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILOFARM Aspargin 17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów
potasu tabletki Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas
(540)

(591) brązowy, żółty, biały
(531) 26.04.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, lekarstwa, leki wydawane bez recepty,
preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje
lecznicze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, kapsułki
do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych.
(111) 323423
(220) 2019 01 30
(210) 495409
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 silikony, płyny chłodzące do pojazdów lądowych, płyny
hamulcowe, gaz do klimatyzacji, 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe, w szczególności samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje,
olejki i preparaty zapachowe, środki chemiczne do usuwania lodu
z szyb samochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków
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pojazdów samochodowych, 4 smary, oleje przemysłowe i tłuszcze,
w tym oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, 7 pompy wspomagania dla pojazdów lądowych, metalowe i niemetalowe uszczelki
do silników pojazdów, głowice cylindrów do silników, tłoki do silników, tuleje stanowiące części silników, zawory jako części silników,
pierścienie smarujące i uszczelniające do silników, popychacze
do silników, elementy rozrządu silnika w tym wałki rozrządu, łańcuchy i pasy rozrządu, układy krzywek, napinacze pasków rozrządu,
koła pasowe stanowiące części silników, paski klinowe do silników,
pompy wody do użytku w silnikach, napinacze stanowiące części
silników, termostatyczne zawory regulacyjne do silników, turbosprężarki i ich elementy stosowane jako części do silników, filtry paliwa,
filtry powietrza do silników, filtry oleju, łożyska do silników, świece
żarowe do silników Diesla, świece zapłonowe do silników, przewody zapłonowe do pojazdów silnikowych, elementy układu zapłonowego pojazdów, elementy układu żarowego pojazdów, pompy
paliwa do silników, urządzenia zapłonowe do silników pojazdów
lądowych, alternatory, rozruszniki silników, tłumiki, części układów
wydechowych do pojazdów, systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych, chłodnice do silników, rolki
prowadzące stanowiące części silników, panewki, podpory wałów,
elementy układu napędowego do pojazdów lądowych, półosie, łożyska, części do silników do pojazdów lądowych zawarte w klasie
7, maszyny zawarte w klasie 7, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne
z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, maszyny i urządzenia zawarte w klasie 7 stanowiące wyposażenie warsztatów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów,
przykładowo lewarki uruchamiane maszynowo, giętarki, gwinciarki,
imaki do narzędzi, nitownice, nożyce elektryczne, podnośniki samochodowe, wiertarki ręczne, 8 narzędzia ręczne i przyrządy ręczne
zawarte w klasie 8, lewarki uruchamiane ręcznie, pompki ręczne,
klucze maszynowe nastawne, klucze jako narzędzia, 9 akumulatory do pojazdów, potencjometry, oporniki elektryczne, regulatory
napięcia, przekaźniki, przełączniki elektryczne do pojazdów samochodowych, wszystkie wyżej wymienione stosowane jako części
do pojazdów lądowych, 11 instalacje oświetleniowe do pojazdów,
w tym reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, światła
do samochodów, żarówki do zastosowania w pojazdach, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, filtry do klimatyzacji, wszystkie wyżej wymienione stosowane jako części do pojazdów lądowych, 12 części i elementy zawieszenia pojazdów lądowych, amortyzatory, sprężyny zawieszenia
samochodowego, drążki skrętne, stabilizatory poprzeczne, wahacze,
części i akcesoria układów kierowniczych, przekładnie kierownicze,
układy hamulcowe oraz hamulce do pojazdów lądowych, w tym
części hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe, bębny hamulcowe,
linki hamulcowe, pompy hamulcowe, przewody hamulcowe, koła
do pojazdów, cylinderki samochodowe, sprzęgła i tarcze sprzęgieł
do pojazdów lądowych oraz ich elementy, przeguby oraz osłony
przegubów jako części pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, pióra wycieraczek, spoilery do pojazdów, części karoserii
pojazdów, części konstrukcyjne do pojazdów, atrapy przednie, części
wykończenia wnętrza samochodów osobowych i dostawczych, lusterka do pojazdów, w tym lusterka boczne oraz lusterka wsteczne,
osłony do silników pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, osłony zapobiegające rozchlapywaniu
do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, szyby do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, wycieraczki do lamp przednich samochodu, zespoły wycieraczek i wycieraczki
do szyb, zderzaki samochodowe, mechanizmy do spryskiwaczy szyb
pojazdów lądowych, mechanizmy do podnoszenia szyb pojazdów
lądowych, siłowniki do pojazdów lądowych, w tym siłowniki pokrywy bagażnika, elementy układu zasilania paliwem do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów osobowych i dostawczych,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej częściami zamiennymi
do samochodów osobowych i dostawczych, usługi sklepów on-line
w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych.

(111) 323424
(220) 2019 01 30
(210) 495410
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY, Ostrów Wielkopolski (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGPur
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, maty
termoizolacyjne, arkusze i płyty izolacyjne, taśmy i listwy izolacyjne,
wypełniacze izolacyjne, folie izolacyjne, izolacje akustyczne budynków, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, izolacje
piankowe do użytku w budownictwie, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed hałasem, izolacje z funkcją uszczelniania
do ochrony przed ciepłem, materiały izolacyjne wykonane z pianki
poliuretanowej, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania,
folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, materiały
uszczelniające, pierścienie i membrany uszczelniające niemetalowe,
masy uszczelniające, 19 materiały budowlane niemetalowe, płyty
izolacyjne niemetalowe, warstwy izolujące pod podłogi, 35 usługi
sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych
oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń do produkcji, dozowania
i natryskiwania piany poliuretanowej.
(111) 323425
(220) 2019 02 04
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) RINTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINTAL POLSKA
(540)

(210) 495576

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 schody metalowe, ruchome schody metalowe, stopnie metalowe, poręcze metalowe, balustrady metalowe, metalowe
materiały budowlane, metalowe materiały konstrukcyjne, drabiny
i rusztowania z metalu, 19 schody niemetalowe, ruchome schody
niemetalowe, stopnie niemetalowe, balustrady niemetalowe, poręcze niemetalowe, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe materiały konstrukcyjne, 37 budowa i montaż schodów, serwis
naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny montowanych schodów,
usługi konserwacji schodów, usługi budowlane, konstrukcyjne.
(111) 323426
(220) 2019 02 05
(210) 495599
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) JSF SILIKON S. FLAK SPÓŁKA JAWNA, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jsf SILICONE
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 7 wałki drukarskie do maszyn, formy do użytku w produkcji, części maszyn, formy do odlewania produktów z tworzyw sztucznych, części
maszyn, formy do odlewania ciśnieniowego, części maszyn, formy
do narzędzi do formowania wtryskowego, 17 tworzywa sztuczne
półprzetworzone, podkładki z gumy, osłony niemetalowe do rur,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, tuleje gu-
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mowe do osłony części maszyn, włókna z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, wałki z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, substancje
uszczelniające do połączeń, materiały uszczelniające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 40 powlekanie metali, obróbka metali, cieplna
obróbka metali.

(111) 323427
(220) 2019 02 05
(210) 495601
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR HEALTHY WEAR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady, fluidy, bazy, pudry sypkie, prasowane, kompakty, kosmetyki kolorowe do oczu, tusze, mascary do rzęs, kredki,
eyelinery, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy, kosmetyki do ust,
pomadki, błyszczyki, konturówki, kosmetyki do paznokci, odżywki, lakiery, produkty kolorowe do policzków, rozświetlacze, pudry,
rozświetlające, pudry brązujące, róże, utrwalacze makijażu, środki
do usuwania makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki
do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty
nawilżające, olejki eteryczne 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, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5
preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 323428
(220) 2019 02 05
(210) 495616
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) JSF SILIKON S. FLAK SPÓŁKA JAWNA, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFACTURER OF INNOVATIONS JSF SILICONE
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 7 wałki drukarskie do maszyn, formy do użytku w produkcji, części maszyn, formy do odlewania produktów z tworzyw sztucznych, części
maszyn, formy do odlewania ciśnieniowego, części maszyn, formy
do narzędzi do formowania wtryskowego, 17 tworzywa sztuczne
półprzetworzone, podkładki z gumy, osłony niemetalowe do rur,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, tuleje gumowe do osłony części maszyn, włókna z tworzyw sztucznych
nie dla włókiennictwa, wałki z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, substancje
uszczelniające do połączeń, materiały uszczelniające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 40 powlekanie metali, obróbka metali, cieplna
obróbka metali.
(111) 323429
(220) 2019 02 11
(210) 495804
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP-SERVIS
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, MełgiewKrępiec (PL)
(540) (znak słowny)

127

(540) EASICOAT
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe farbiarskie,
szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod farby i lakiery, barwniki,
rozcieńczalniki i spoiwa do farb, utrwalacze do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, zagęszczacze do lakierów i barwników, preparaty zapobiegające matowaniu metali, powłoki zabezpieczające podwozia
pojazdów, powłoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby przeciw zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszczaniom,
środki antykorozyjne, antykorozyjne taśmy, oleje i smary przeciwrdzewne.
(111) 323430
(220) 2019 02 11
(210) 495812
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP-SERVIS
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, MełgiewKrępiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAXYTONE
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, masy szpachlowe farbiarskie,
szpachlowe masy lakiernicze, szpachle pod farby, szpachle pod lakiery, zaprawy farbiarskie, podkłady pod farby i lakiery, barwniki,
rozcieńczalniki i spoiwa do farb, utrwalacze do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, zagęszczacze do lakierów i barwników, preparaty zapobiegające matowaniu metali, powłoki zabezpieczające podwozia
pojazdów, powłoki zapobiegające korozji podwozia pojazdów, farby przeciw zanieczyszczeniom, lakiery przeciw zanieczyszczaniom,
środki antykorozyjne, antykorozyjne taśmy, oleje i smary przeciwrdzewne.
(111) 323431
(220) 2019 01 30
(210) 495413
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP AUTOPARTNER
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 silikony, płyny chłodzące do pojazdów lądowych, płyny
hamulcowe, gaz do klimatyzacji, 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe, w szczególności
samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki
i preparaty zapachowe, środki chemiczne do usuwania lodu z szyb samochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków pojazdów
samochodowych, 4 smary, oleje przemysłowe i tłuszcze, w tym oleje
silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, 7 pompy wspomagania dla
pojazdów lądowych, metalowe i niemetalowe uszczelki do silników
pojazdów, głowice cylindrów do silników, tłoki do silników, tuleje stanowiące części silników, zawory jako części silników, pierścienie smarujące i uszczelniające do silników, popychacze do silników, elementy
rozrządu silnika w tym wałki rozrządu, łańcuchy i pasy rozrządu, układy krzywek, napinacze pasków rozrządu, koła pasowe stanowiące
części silników, paski klinowe do silników, pompy wody do użytku
w silnikach, napinacze stanowiące części silników, termostatyczne
zawory regulacyjne do silników, turbosprężarki i ich elementy stosowane jako części do silników, filtry paliwa, filtry powietrza do silników,
filtry oleju, łożyska do silników, świece żarowe do silników Diesla,
świece zapłonowe do silników, przewody zapłonowe do pojazdów
silnikowych, elementy układu zapłonowego pojazdów, elementy
układu żarowego pojazdów, pompy paliwa do silników, urządzenia
zapłonowe do silników pojazdów lądowych, alternatory, rozruszniki
silników, tłumiki, części układów wydechowych do pojazdów, systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych,
chłodnice do silników, rolki prowadzące stanowiące części silników,
panewki, podpory wałów, elementy układu napędowego do pojazdów lądowych, półosie, łożyska, części do silników do pojazdów lądowych zawarte w klasie 7, maszyny zawarte w klasie 7, narzędzia ręczne
i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mecha-
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nicznym i pneumatycznym, maszyny i urządzenia zawarte w klasie
7 stanowiące wyposażenie warsztatów samochodowych oraz stacji
kontroli pojazdów, przykładowo lewarki uruchamiane maszynowo,
giętarki, gwinciarki, imaki do narzędzi, nitownice, nożyce elektryczne, podnośniki samochodowe, wiertarki ręczne, 8 narzędzia ręczne
i przyrządy ręczne zawarte w klasie 8, lewarki uruchamiane ręcznie,
pompki ręczne, klucze maszynowe nastawne, klucze jako narzędzia,
9 akumulatory do pojazdów, potencjometry, oporniki elektryczne,
regulatory napięcia, przekaźniki, przełączniki elektryczne do pojazdów samochodowych, wszystkie wyżej wymienione stosowane jako
części do pojazdów lądowych, 11 instalacje oświetleniowe do pojazdów, w tym reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, światła
do samochodów, żarówki do zastosowania w pojazdach, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, filtry do klimatyzacji, wszystkie wyżej wymienione stosowane jako części do pojazdów lądowych, 12 części i elementy zawieszenia pojazdów lądowych, amortyzatory, sprężyny zawieszenia
samochodowego, drążki skrętne, stabilizatory poprzeczne, wahacze,
części i akcesoria układów kierowniczych, przekładnie kierownicze,
układy hamulcowe oraz hamulce do pojazdów lądowych, w tym części hamulcowe do samochodów, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe, bębny hamulcowe, linki
hamulcowe, pompy hamulcowe, przewody hamulcowe, koła do pojazdów, cylinderki samochodowe, sprzęgła i tarcze sprzęgieł do pojazdów lądowych oraz ich elementy, przeguby oraz osłony przegubów jako części pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
pióra wycieraczek, spoilery do pojazdów, części karoserii pojazdów,
części konstrukcyjne do pojazdów, atrapy przednie, części wykończenia wnętrza samochodów osobowych i dostawczych, lusterka do pojazdów, w tym lusterka boczne oraz lusterka wsteczne, osłony do silników pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów
lądowych, osłony zapobiegające rozchlapywaniu do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, sprzęgła do pojazdów lądowych, szyby
do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, wycieraczki do lamp przednich samochodu, zespoły wycieraczek i wycieraczki do szyb, zderzaki samochodowe, mechanizmy do spryskiwaczy szyb pojazdów
lądowych, mechanizmy do podnoszenia szyb pojazdów lądowych,
siłowniki do pojazdów lądowych, w tym siłowniki pokrywy bagażnika, elementy układu zasilania paliwem do pojazdów lądowych, części
i akcesoria do pojazdów osobowych i dostawczych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej częściami zamiennymi do samochodów
osobowych i dostawczych, usługi sklepów on-line w zakresie części
zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych.

(111) 323432
(220) 2019 01 31
(210) 495435
(151) 2019 07 19
(441) 2019 04 01
(732) PFTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wierzbica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFT Filtration & Separation
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny
do produkcji filtrów w formie drążków, filtry olejowe, prasy filtracyjne, filtry do maszyn, maszyny do filtrowania, maszyny, urządzenia
przenośne filtrujące, wkłady do maszyn filtrujących, prasy filtracyjne stosowane w przetwórstwie chemicznym, maszyny filtrujące
do użytku w przetwórstwie chemicznym, maszyny filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, maszyny filtrujące
do mleka, separatory ślimakowe, separatory oleju, separatory kondensatu, separatory [maszyny], separatory wody [maszyny], maszyny
do separacji cieczy, separatory cieczy ciężkich [maszyny], separatory
do oleju [maszyny], separatory sitowe wibracyjne [maszyny], maszyny separujące [do przetwarzania chemicznego], separatory para-olej
[odolejacze pary], separatory do oddzielania ciał stałych od cieczy,
ruchome przenośniki ślimakowe, sita [maszyny lub części maszyn],
prasy do paszy, prasy do odpadów, maszyny podające dla pras, prasy
koszowe, maszyny do przenoszenia ziemi, przenośniki przemysłowe,

Nr 12/2019

przenośniki śrubowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe,
ruchome przenośniki taśmowe, stałe przenośniki taśmowe, przesiewacze, maszyny do przesiewania, urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], maszyny do recyklingu, urządzenia rozdrabniające
do recyklingu [maszyny] .

(111) 323433
(220) 2018 12 08
(210) 493584
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) MDOMPLUS BOG-LYS ŁYSIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Jeleśnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDOMPLUS
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowania.
(111) 323434
(220) 2018 12 10
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) BANAŚ MAŁGORZATA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mn by nicol
(540)

(210) 493616

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 323435
(220) 2018 12 17
(210) 493940
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) EVERETH PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forum Zakażeń
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], 41
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie].
(111) 323436
(220) 2018 12 17
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QRA PRODUCTION
(540)

(210) 493946

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i rekla-
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mowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez
przygotowywanie reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi
związane z publiczną prezentacja produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.

(111) 323437
(220) 2018 12 17
(210) 493947
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POŁAWIACZE NAGRÓD
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowy cli i promocyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez
przygotowywanie reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi
związane z publiczną prezentacja produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
(111) 323438
(220) 2018 12 17
(210) 493948
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHOINKA Z MISIÓW
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie
programami lojalnościowym, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez
przygotowywanie reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi
związane z publiczną prezentacja produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
(111) 323439
(151) 2019 07 17

(220) 2018 12 26
(441) 2019 03 18

(210) 494221
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(732) FOOD QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUDDHA BURGER
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sosy przyprawy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323440
(220) 2018 12 26
(210) 494222
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 18
(732) FOOD QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COCO CURRY
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sosy przyprawy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323441
(220) 2018 12 27
(210) 494274
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE
PRYMUS-AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kowalanka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 11.03.14, 11.03.18, 29.01.14
(510), (511) 8 brzytwy, narzędzia ręczne, noże kuchenne i przybory do cięcia, nożyce i nożyczki, nieelektryczne krajarki do celów
spożywczych, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrządy
do przygotowywania żywności, sztućce do jedzenia, ręczne tasaki
do warzyw, scyzoryki, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], szczypce, tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, wykrajarki do pizzy nieelektryczne, żelazka nieelektryczne,
żelazka elektryczne, 20 barki ruchome [meble], budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, dzieła sztuki, jaśki nadmuchiwane [poduszki], karnisze do zasłon, karnisze do firanek, koszyki wiklinowe,
kosze niemetalowe, krzesła, kwietniki [meble], lustra łazienkowe,
lustra [meble], lustra ścienne, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki
dla dzieci, łóżka, manekiny na ubrania, maty wyjmowane do zlewów,
meble, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
podpórki do roślin lub drzew, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne, ramy do obrazów i zdjęć, ramki do haftowania, regały niemetalowe, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, pudełka drewniane, pudełka
z tworzyw sztucznych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane,
stojaki, stoły, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone
głównie z tworzywa sztucznego, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma, stojaki na parasole, statuetki, figurki, gabloty [meble], szkatułki, szafki z lustrami, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, wachlarze, pokrowce na ubrania, 21
butelki, cedzaki i durszlaki do użytku domowego, cukiernice, czajniki
nieelektryczne, czajniczki do herbaty, czary do picia, deski do krojenia kuchenne, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, dozowniki
mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki,
dzbany, dziadki do orzechów, expresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki, formy i foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, rondle, patelnie, patery, pokrywki do garnków kuchennych, rondli i patelni, gąbki toaletowe, gąsiory, ircha do czyszczenia, karafki, kieliszki
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do jajek, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klatki dla zwierząt
domowych i ptaków, klosze do przykrywania żywności, konewki,
korkociągi, kosze na chleb, koszyki piknikowe, kosze na pranie, kosze
na śmieci, koziołki pod noże na stół, kryształ [wyroby szklane], kubki, kubły, kufle do piwa, łapki na insekty, łapki do garnków, łopatki
i formy do ciast, misy, miseczki, miski [pojemniki dla gospodarstwa
domowego], młynki ręczne do użytku domowego, mopy, naczynia
ceramiczne, narzędzia do czyszczenia, nocniki, otwieracze do butelek, osłony na kwiaty nie z papieru, pakuły czyszczące i wełniane
odpady do czyszczenia, pędzle kuchenne, podstawki stołowe pod
naczynia, podstawki pod żelazka do prasowania, pojemniki kuchenne, porcelana, półeczki na przyprawy, półmiski do jarzyn, półmiski
do serwowania potraw, pudełka na herbatę, pucharki na owoce,
pułapki na gryzonie, przybory kuchenne i pojemniki, przesiewacze,
sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, sitka
kuchenne i zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, salaterki, serwetniki, szmatki i ściereczki do czyszczenia i polerowania, suszarki-ociekacze do naczyń, suszarki na pranie, szpikulce kuchenne,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, spryskiwacze, stojaki
do przypraw, wieszaki na kubki, stojaki na butelki z winem, szufelki
lub urządzenia do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, świeczniki-lichtarze, ścierki do mycia podłóg, tace do użytku
domowego, talerze, talerze papierowe, termosy, tygielki do topienia masła, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wanienki dla niemowląt,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby szczotkarskie, termoizolowane pojemniki na napoje, zastawa stołowa, zraszacze do podlewania kwiatów
i roślin, 24 bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna
pościelowa i koce, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna
stołowa, bieżniki stołowe, ceraty [obrusy], chorągiewki, flagi i sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki
do nosa z materiałów tekstylnych, dzianina, filc, kapy na łóżka, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne na bieliznę osobistą, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
obrusy, pledy podróżne, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
pokrycia na materace, ręczniki, rękawice-myjki do użytku toaletowego, serwety na stół niepapierowe, serwetki tekstylne, tekstylne maty
na stół, tekstylne pokrowce ochronne na meble, tkaniny bawełniane, 35 usługi zgrupowania, wyselekcjonowania i promocji na rzecz
osób trzecich różnych towarów, realizowane w obrocie krajowym
i zagranicznym (eksport-import), pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepach i innych placówkach handlowo-usługowych oraz na stronie internetowej, obejmujące: metalowe
i niemetalowe, elektryczne i nieelektryczne, wykonane z tworzyw
naturalnych i sztucznych artykuły i sprzęt dla gospodarstw domowych i ogrodów, niemetalowe wyroby budowlane i dekoracyjne
z marmuru i innych kamieni naturalnych i sztucznych, kosmetyki
i inne środki oraz przybory toaletowe i pielęgnacyjne przeznaczone
dla osób, zwierząt oraz do przedmiotów użytku osobistego, artykuły
chemii gospodarczej, środki piorące i czyszczące, artykuły chemiczne przeznaczone dla gospodarstw domowych i ogrodów, ziemia
ogrodnicza, naturalne i sztuczne nawozy ogrodnicze i do kwiatów,
meble i sprzęt ogrodowy i turystyczne, namioty, gry i zabawki, artykuły i przybory szkolne, narzędzia i przybory do majsterkowania
w domu i w ogrodzie, artykuły i sprzęt oświetleniowy oraz grzewczy do użytku w domu i w ogrodzie, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, pojazdy samochodowe i motocyklowe, w obrocie krajowym i zagranicznym, 41 organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
balów, organizowanie rozrywki podczas przyjęć weselnych, usługi
edukacyjne, 43 zaopatrzenie w żywność i napoje, przygotowywanie
posiłków i napojów, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje].

(111) 323442
(151) 2019 07 19

(220) 2019 01 08
(441) 2019 03 11

(210) 494563
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(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLANT & LAB
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki
do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów,
kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli,
pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 323443
(220) 2018 11 26
(210) 492296
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 01
(732) KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KFK KRAKOWSKI FESTIWAL KOMIKSU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 323444
(220) 2018 12 03
(210) 493352
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) LauroseptQ37
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
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(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(111) 323448
(220) 2018 12 05
(210) 493495
(151) 2019 06 18
(441) 2019 03 04
(732) MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM PRIME TFI
(540)

(111) 323445
(220) 2018 12 04
(210) 493415
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) KONKIEL KAROLINA METAMORPHOSI, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M METAMORPHOSIS
(540)

(591) złoty
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz
urodę istot ludzkich, usługi fryzjerskie, usługi medycyny estetycznej,
usługi świadczone w saunach, salonach SPA, salonach kosmetycznych oraz salonach odnowy biologicznej.
(111) 323446
(220) 2018 12 04
(210) 493417
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) KONKIEL KAROLINA METAMORPHOSI, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540)

(591) złoty
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz
urodę istot ludzkich, usługi fryzjerskie, usługi medycyny estetycznej,
usługi świadczone w saunach, salonach SPA, salonach kosmetycznych oraz salonach odnowy biologicznej.
(111) 323447
(220) 2018 12 05
(151) 2019 07 05
(441) 2019 03 04
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Circo3System
(540)

(591) biały, granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(210) 493472

(591) żółty, brązowy, czarny
(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, biznesowe oceny
i wyceny w sprawach handlowych, prowadzenie rejestrów aktywów
[dla osób trzecich], doradztwo biznesowe dotyczące finansowania
rozwoju, 36 inwestycje finansowe, doradztwo finansowe, oceny finansowe, analizy finansowe, prognozy finansowe, badania finansowe, opracowania finansowe, wyceny finansowe, usługi finansowe,
indywidualne planowanie finansowe, skomputeryzowane analizy
finansowe, finansowe zarządzanie emeryturami, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, informacje finansowe
dla inwestorów, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi,
zarządzanie finansowe funduszami emerytalnymi, doradztwo finansowe dotyczące emerytur, usługi finansowe dla spółek, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, planowanie i zarządzanie finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradcze
usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe dotyczące
funduszy powierniczych, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, zarządzanie finansowe za pośrednictwem internetu, usługi
finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, usługi finansowe z zakresu
zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe udziałami w innych
firmach, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi
doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania papierów
wartościowych, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem
papierów wartościowych, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, usługi
finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych
pod zastaw hipoteczny, zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami,
zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie portfelem, zarządzanie powiernicze, zarządzanie
funduszem, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie funduszami
korporacyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie
aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi,
zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie funduszem
hedgingowym, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie
papierami wartościowymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie funduszami inwe-
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stycyjnymi, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie
zbywalnymi papierami wartościowymi, zarządzanie finansami dla
firm, zarządzanie portfelem papierów wartościowych, zarządzanie
portfelami papierów wartościowych, zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządzanie funduszem
inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie funduszami dla
klientów prywatnych, usługi związane z zarządzaniem funduszami,
zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, finansowanie inwestycji,
organizowanie inwestycji, analiza inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, kluby inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, usługi
inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, pozyskiwanie inwestycji finansowych, opieka nad inwestycjami,
usługi finansowo-inwestycyjne, administrowanie inwestycjami funduszy, fundusze inwestycyjne wzajemne.

(111) 323449
(220) 2018 12 05
(210) 493498
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) ZŁOTY MELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pol’and’Rock FESTIVAL POLAND wielka orkiestra świątecznej
pomocy
(540)

(111) 323451
(220) 2018 09 20
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) NIZIO ANDRZEJ, Warszawa (PL);
MATERNA IRMINA, Rostarzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECLINIC
(540)

Nr 12/2019
(210) 490777

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 04.05.21
(510), (511) 44 usługi medyczne, kosmetyczne, stomatologiczne, chirurgia twarzowo-szczękowa, chirurgia plastyczna. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323452
(220) 2018 10 18
(210) 491731
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) WOJTYŁKO KARINA ZOOKARINA, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psiekąski
(540)

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma dla psów, pasza, ściółka
dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, produkty do żucia dla
zwierząt.

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, 16 znaczki pocztowe, długopisy, ołówki, obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych, książki, czasopisma, wydawnictwa papierowe, katalogi, foldery,
plakaty, 18 torby tekstylne, 21 kubki, szklanki, kosmetyczki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, imprez plenerowych, produkcja filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323450
(220) 2018 12 05
(210) 493505
(151) 2019 06 18
(441) 2019 02 25
(732) THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGH PIENINY GRAND HOTEL
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, motele,
zajazdy i pensjonaty, organizacja i prowadzenie imprez i konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, 43 usługi hoteli, moteli,
zajazdów, pensjonatów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, motele, zajazdy i pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie sal na konferencje, zebrania, zjazdy, szkolenia, kongresy,
spotkania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, organizacja przyjęć weselnych w zakresie udostępnia sal oraz zapewnienia
wyżywienia i napojów, usługi cateringu.

(111) 323453
(220) 2018 10 18
(210) 491755
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) JARUSZEWSKI MACIEJ AVANTI FINANCE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVANTI FINANCE LEASING BROKER
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów osobowych, dostawczych, półciężarowych i ciężarowych, 36 inwestycje finansowe, informacje finansowe, leasing finansowy, leasing operacyjny, usługi
finansowania, wycena finansowa.
(111) 323454
(220) 2018 12 27
(210) 494308
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE
PRYMUS-AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kowalanka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYMUS-AGD
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 brzytwy, narzędzia ręczne, noże kuchenne i przybory do cięcia, nożyce i nożyczki, nieelektryczne krajarki do celów
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spożywczych, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrządy
do przygotowywania żywności, sztućce do jedzenia, ręczne tasaki do warzyw, scyzoryki, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
szczypce, tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, wykrajarki do pizzy nieelektryczne, żelazka nieelektryczne, żelazka elektryczne, 20 barki ruchome [meble], budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, dzieła sztuki, jaśki nadmuchiwane [poduszki], karnisze do zasłon, karnisze do firanek, koszyki
wiklinowe, kosze niemetalowe, krzesła, kwietniki [meble], lustra łazienkowe, lustra [meble], lustra ścienne, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, manekiny na ubrania, maty wyjmowane
do zlewów, meble, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, osprzęt
do drzwi, bram i okien, niemetalowe, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, podpórki do roślin lub drzew, poduszki, pościel oprócz
bielizny pościelowej, półki biblioteczne, ramy do obrazów i zdjęć,
ramki do haftowania, regały niemetalowe, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, pudełka
drewniane, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, stojaki, stoły, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, stojaki
do butelek, stojaki na czasopisma, stojaki na parasole, statuetki,
figurki, gabloty [meble], szkatułki, szafki z lustrami, tacki z tworzyw
sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, wachlarze, pokrowce na ubrania, 21 butelki, cedzaki i durszlaki do użytku
domowego, cukiernice, czajniki nieelektryczne, czajniczki do herbaty, czary do picia, deski do krojenia kuchenne, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, papieru toaletowego
i ręczników papierowych, dzbanki, dzbany, dziadki do orzechów,
expresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki, formy i foremki [przybory kuchenne], garnki kuchenne, rondle, patelnie, patery, pokrywki
do garnków kuchennych, rondli i patelni, gąbki toaletowe, gąsiory,
ircha do czyszczenia, karafki, kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klatki dla zwierząt domowych i ptaków, klosze
do przykrywania żywności, konewki, korkociągi, kosze na chleb, koszyki piknikowe, kosze na pranie, kosze na śmieci, koziołki pod noże
na stół, kryształ [wyroby szklane], kubki, kubły, kufle do piwa, łapki
na insekty, łapki do garnków, łopatki i formy do ciast, misy, miseczki, miski [pojemniki dla gospodarstwa domowego], młynki ręczne do użytku domowego, mopy, naczynia ceramiczne, narzędzia
do czyszczenia, nocniki, otwieracze do butelek, osłony na kwiaty
nie z papieru, pakuły czyszczące i wełniane odpady do czyszczenia,
pędzle kuchenne, podstawki stołowe pod naczynia, podstawki pod
żelazka do prasowania, pojemniki kuchenne, porcelana, półeczki
na przyprawy, półmiski do jarzyn, półmiski do serwowania potraw,
pudełka na herbatę, pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, przybory kuchenne i pojemniki, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory kosmetyczne, przybory toaletowe,
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, sitka kuchenne i zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, salaterki, serwetniki,
szmatki i ściereczki do czyszczenia i polerowania, suszarki-ociekacze do naczyń, suszarki na pranie, szpikulce kuchenne, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, spryskiwacze, stojaki do przypraw, wieszaki na kubki, stojaki na butelki z winem, szufelki lub
urządzenia do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne,
świeczniki-lichtarze, ścierki do mycia podłóg, tace do użytku domowego, talerze, talerze papierowe, termosy, tygielki do topienia
masła, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, ubijaczki
nieelektryczne do użytku domowego, wanienki dla niemowląt,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla
gospodarstwa domowego, wyroby szczotkarskie, termoizolowane
pojemniki na napoje, zastawa stołowa, zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, 24 bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy,
bielizna pościelowa i koce, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa, bieżniki stołowe, ceraty [obrusy], chorągiewki,
flagi i sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, dzianina, filc, kapy
na łóżka, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne na bieliznę
osobistą, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, obrusy, pledy podróżne, podkładki na stół z materia-
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łów tekstylnych, pokrycia na materace, ręczniki, rękawice-myjki
do użytku toaletowego, serwety na stół niepapierowe, serwetki
tekstylne, tekstylne maty na stół, tekstylne pokrowce ochronne
na meble, tkaniny bawełniane, 35 usługi zgrupowania, wyselekcjonowania i promocji na rzecz osób trzecich różnych towarów,
realizowane w obrocie krajowym i zagranicznym (eksport-import),
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach i innych placówkach handlowo-usługowych oraz na stronie
internetowej, obejmujące: metalowe i niemetalowe, elektryczne
i nieelektryczne, wykonane z tworzyw naturalnych i sztucznych
artykuły i sprzęt dla gospodarstw domowych i ogrodów, niemetalowe wyroby budowlane i dekoracyjne z marmuru i innych kamieni naturalnych i sztucznych, kosmetyki i inne środki oraz przybory
toaletowe i pielęgnacyjne przeznaczone dla osób, zwierząt oraz
do przedmiotów użytku osobistego, artykuły chemii gospodarczej,
środki piorące i czyszczące, artykuły chemiczne przeznaczone dla
gospodarstw domowych i ogrodów, ziemia ogrodnicza, naturalne
i sztuczne nawozy ogrodnicze i do kwiatów, meble i sprzęt ogrodowy i turystyczne, namioty, gry i zabawki, artykuły i przybory szkolne, narzędzia i przybory do majsterkowania w domu i w ogrodzie,
artykuły i sprzęt oświetleniowy oraz grzewczy do użytku w domu
i w ogrodzie, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze,
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy,
zapałki, pojazdy samochodowe i motocyklowe, w obrocie krajowym i zagranicznym, 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie balów, organizowanie rozrywki podczas przyjęć weselnych, usługi edukacyjne,
43 zaopatrzenie w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków
i napojów, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
zapewnienie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje].

(111) 323455
(220) 2019 02 15
(210) 495981
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) .maxhome
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 6 baseny kąpielowe o konstrukcji metalowej, 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe, umywalki będące
częściami instalacji sanitarnych, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do hydromasażu, sauny, instalacje do sauny, krany, baterie mieszające do rur wodociągowych, muszle klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody, instalacje do sauny, urządzenia do chlorowania basenów, wanny SPA,
19 pływackie baseny o konstrukcji niemetalowej, płytki podłogowe
pokryte glazurą, płytki gresowe, niemetalowe płytki ścienne, płytki
podłogowe, niemetalowe, płytki ceramiczne, parkiety, wyroby kamieniarskie,		
			
kamień,
kamień budowlany, materiały budowlane niemetalowe, terakota, spieki ceramiczne .
(111) 323456
(220) 2019 02 25
(210) 496415
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) WĄSIŃSKI JACEK LEŚNE POGOTOWIE, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEŚNE POGOTOWIE
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, kliniki dla zwierząt, usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi w zakresie
fizjoterapii i fizykoterapii dla zwierząt, informacja o tych usługach,
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi hoteli dla zwierząt, opieka nad zwierzętami w celu ich przysposobienia
do adopcji, usługi w zakresie adopcji zwierząt, konsultacje i doradztwo odnoszące się do w /w usług, usługi doradcze związane z opieką
nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, planowanie i prze-
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prowadzanie imprez informacyjnych w celu doradztwa z zakresu tematów dotyczących zdrowia w odniesieniu do zwierząt, doradztwo
dotyczące zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt, udzielanie informacji dotyczących zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt za pomocą Internetu.

(111) 323457
(220) 2019 02 26
(210) 496440
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ochaby Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) technica
(510), (511) 11 autoklawy elektryczne, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, lampy
bakteriobójcze, rożna, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i instalacje chłodnicze, frytkownice elektryczne, urządzenia i instalacje
do gotowania, komory chłodzące, lodówki, urządzenia grzewcze,
piece kuchenne, urządzenia do chłodzenia powietrza, zamrażarki,
zlewozmywaki, 35 usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 37 instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia.
(111) 323458
(220) 2019 02 26
(210) 496442
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 23
(732) TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ochaby Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technica
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 autoklawy elektryczne, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, lampy
bakteriobójcze, rożna, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura
i instalacje chłodnicze, frytownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, komory chłodzące, lodówki, urządzenia grzewcze,
piece kuchenne, urządzenia do chłodzenia powietrza, zamrażarki,
zlewozmywaki, 35 usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 37 instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia.
(111) 323459
(220) 2019 02 26
(210) 496443
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIONANOMER
(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) 323460
(220) 2019 02 27
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPINOS

(210) 496479
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(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.07.25, 03.04.04, 03.04.26
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 323461
(220) 2019 02 27
(210) 496480
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) ADAMCZUK GRZEGORZ ADAMCZUK SERWIS FINANSOWY,
Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASF ADAMCZUK SERWIS FINANSOWY
(540)

(591) granatowy, ciemnozielony, seledynowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.03
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, doradztwo
związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacje finansowe, konsultacje kredytowe, organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie,
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe.
(111) 323462
(220) 2019 02 27
(210) 496482
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOSNA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wykorzystywane w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne i uspokajające.
(111) 323463
(220) 2019 02 28
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 15
(732) GADZIŃSKA EWA, Susk (PL);
KRÓL ŁUKASZ, Susk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWTEX
(540)

(531) 27.05.01

(210) 496529
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(510), (511) 25 odzież męska i akcesoria do niej, w tym w szczególności: chusteczki do kieszonki piersiowej-poszetki, galowa odzież
wieczorowa, garnitury, garnitury chłopięce, kamizelki, kardigany,
koszule, krawaty, marynarki od garniturów, męskie apaszki, męskie
płaszcze, muszki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, paski, prochowce,
skarpetki, spodnie, swetry, obuwie męskie, 35 sprzedaż detaliczna
towarów: odzież męska i akcesoria do niej, w tym w szczególności:
chusteczki do kieszonki piersiowej-poszetki, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury chłopięce, kamizelki, kardigany, koszule,
krawaty, marynarki od garniturów, męskie apaszki, męskie płaszcze,
muszki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, paski, prochowce, skarpetki, spodnie, swetry, obuwie męskie. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 323464
(220) 2019 02 28
(210) 496537
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) ATEPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AAA ATEPAA
(540)

(591) czarny
(531) 29.01.08, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem
czcionek, zawiasy metalowe, drzwi metalowe, gałki [uchwyty] metalowe, haki do wieszania ubrań, metalowe, haki metalowe, klamki
do drzwi metalowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka do mebli samonastawne [metalowe], tabliczki
identyfikacyjne metalowe, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, 18
wykończenia ze skóry do mebli, moleskin [imitacja skóry], 20 biurka
i stoły, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], listwy
wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, fotele, fotele biurowe, haczyki na ubrania, niemetalowe, kanapy, klucze-karty z tworzyw sztucznych, niekodowane, kosze niemetalowe, meble metalowe, meble biurowe metalowe, meble szkolne, krzesła.
(111) 323465
(220) 2019 02 28
(210) 496540
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) izi.pl
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet.
(111) 323466
(220) 2019 02 28
(210) 496545
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wege eat! TASTY INSPIRATIONS
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, tofu, oleje
i tłuszcze jadalne, pasty do pieczywa zawierające tłuszcz, kiełbasy,
kiełbaski wegetariańskie, burgery warzywne, burgery z tofu, pasztet
warzywny, krokiety, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki z drobiu, gotowe dania warzywne, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], sałatki
warzywne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, substytuty
mleka, mleko sojowe [substytut mleka], mleko migdałowe, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, nasiona, orzechy preparowane,
kiełbaski wegetariańskie, parówki wegetariańskie, curry wegetariańskie, pasty pomidorowo-paprykowe wegetariańskie, pasty grzybowe wegetariańskie, pasty pomidorowe wegetariańskie, kotlety
mielone wegetariańskie, buritto wegetariańskie, pasztety pieczone
wegetariańskie, pasztety włoskie wegetariańskie, pasztety z ziarnami wegetariańskie.
(111) 323467
(220) 2019 02 28
(210) 496550
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ubi.pl
(510), (511) 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności
finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania
przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych,
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 323468
(220) 2019 02 28
(210) 496552
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P poleasingowe.pl
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 7 betoniarki, brony, kultywatory [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, kosiarki, dźwigi, maszyny do budowy
dróg, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny
drukarskie, maszyny kruszące, maszyny kopiące rowy [pługi], młoty pneumatyczne, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym,
pakowarki, pługi, pługi śnieżne, podnośniki [urządzenia], walce
drogowe, żniwiarki i snopowiązałki, zmotoryzowane kultywatory,
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12 autokary, betoniarki [samochody], ciągniki, ciągniki drogowe
do ciągnięcia naczep, ciężarówki, furgony [pojazdy], motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, podwozia pojazdów, podwozia
samochodów, pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, przyczepy [pojazdy], samochody, samochody holownicze
[pomocy drogowej], skutery wyposażone w silnik, wózki jezdniowe
widłowe, samochody hybrydowe, wozy kopalniane, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, śmieciarki,
trycykle, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badania rynkowe, badania biznesowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie
i przeprowadzenie aukcji, usługi aukcji online dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, usługi aukcyjne online, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron
internetowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje
samochodów, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], wyceny handlowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 36 informacje finansowe, informacja
o ubezpieczeniach, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi
finansowania samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), wynajem zakwaterowania [mieszkania].

(111) 323469
(220) 2018 09 05
(210) 490171
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) SZKLARCZYK AGNIESZKA I.AM AGENCJA MARKETINGOWA,
Zembrzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I AM
(540)

(591) fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, informacja marketingowa,
usługi marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji
marketingowych, analiza trendów marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
analiza w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, oceny szacunkowe do celów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze
w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakre-
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sie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz
danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, usługi planowania w celu badań marketingowych,
marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie
reklamy i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu
mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi w zakresie
pomocy w organizowaniu i kierowaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo z zakresu zarządzania, kierowania i organizacji przedsiębiorstw, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, usługi z zakresu promocji towarów i przedsiębiorstw oraz
informacji z tym związanej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], usługi z zakresu informacji handlowej, sporządzanie analiz marketingowych, planowanie
działalności przedsiębiorstw, dokonywanie przeglądów działalności
gospodarczej, badania marketingowe i handlowe, zestawianie i udostępnianie informacji handlowej i informacji o przedsiębiorstwach,
prowadzenie i organizowanie imprez handlowych, usługi z zakresu
doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług, opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 szkolenia z zakresu public relations, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi edukacji biznesowej, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi
informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi doradcze w zakresie szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja szkoleń, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line, wyznaczanie standardów szkoleń,
warsztaty w celach szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego,
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, organizowanie
szkoleń biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.

(111) 323470
(220) 2018 09 05
(210) 490175
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) SZKLARCZYK AGNIESZKA I.AM AGENCJA MARKETINGOWA,
Zembrzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAI ZEN w marketingu
(540)

(591) fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, informacja marketingowa,
usługi marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji marketingowych, analiza trendów marketingowych, projektowanie badań
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie
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marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania
marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania
marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, sporządzanie raportów do celów marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze
w zakresie reklamy i marketingu, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi w zakresie pomocy w organizowaniu i kierowaniu działalnością gospodarczą, doradztwo z zakresu zarządzania,
kierowania i organizacji przedsiębiorstw, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi z zakresu promocji towarów i przedsiębiorstw oraz informacji z tym związanej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, przygotowywanie i prezentacja ekspozycji
audiowizualnych do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], usługi
z zakresu informacji handlowej, sporządzanie analiz marketingowych,
planowanie działalności przedsiębiorstw, dokonywanie przeglądów
działalności gospodarczej, badania marketingowe i handlowe, zestawianie i udostępnianie informacji handlowej i informacji o przedsiębiorstwach, prowadzenie i organizowanie imprez handlowych, usługi
z zakresu doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41
szkolenia z zakresu public relations, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacji biznesowej, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi
informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizacja szkoleń, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie
szkoleń on-line, wyznaczanie standardów szkoleń, warsztaty w celach
szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie
reklamy, szkolenia biznesowe, organizowanie szkoleń biznesowych,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.

(111) 323471
(151) 2019 07 17

(220) 2018 09 14
(441) 2018 12 27

(210) 490568
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(732) CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE ESKULAP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAMMedica Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
(540)

(591) granatowy, biały, czarny
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkoleń
medycznych, w tym dla masażystów, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, rehabilitantów, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia szkoleń, wykładów, kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, imprez kulturalnych
i sportowych, 42 badania i usługi naukowe w zakresie medycyny,
w tym medycyny specjalistycznej dot. fizykoterapii, psychologii,
dietetyki, osteopatii, terapii manualnej, zabiegów fizykalnych, ultrasonografii, echokardiografii, 44 chiropraktyka, fizykoterapia, masaż,
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi doradztwa w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi związane z bankami
tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 323472
(220) 2018 10 31
(210) 492225
(151) 2019 08 21
(441) 2019 03 04
(732) BONGO MIĘDZYNARODOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPÓŁKA
CYWILNA, TOMASZ SALSKI, MAREK CICHEWICZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKlepsydra
(540)

(591) biały, brazowy, jasnoszary, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.01.19
(510), (511) 45 internetowy serwis powiadomień o pogrzebie.
(111) 323473
(220) 2018 12 17
(210) 493952
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) BAMAL POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krościenko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deluxe
(540)

(591) niebieski, złoty, ciemnofioletowy, ciemnozłoty, biały,
ciemnoniebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 3 środki do czyszczenia dywanów, środek do czyszczenia mebli, płyny do czyszczenia, preparaty do czyszczenia podłóg,
środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia szkła, płyny
do prania, proszki do prania, mydła do prania, środki zmiękczające
do prania, preparaty chemiczne do prania, środki do prania tkanin,
środki ochronne do prania tkanin, preparaty do prania przyciągające
brud, preparaty do prania przyciągające barwniki, środki do płukania
prania, kulki do prania z detergentem, dodatki do prania do zmiękczania wody, olejki eteryczne jako zapachy do prania, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty do zmywania naczyń, środki usztywniające i nadające gładkość praniu.

(111) 323474
(220) 2018 12 21
(210) 494161
(151) 2019 07 19
(441) 2019 03 18
(732) LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RODOpass
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, software ładowalny, sterujące programy komputerowe,
35 doradztwo informatyczne w zakresie organizacji i zarządzania,
zarządzanie sieciami lokalnymi LAN i sieciami rozległymi WAN, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi publikacji, usługi w zakresie publikowania drogą elektroniczną i on-line, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie
i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i administracji systemami
informatycznymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie: przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnych programów komputerowych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, usługi dostawców
aplikacji (ASP), usługi hurtowni danych i składowania danych, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajmowanie serwerów www, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie danymi środków przekazu,
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej oraz dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, monitoring systemów sieciowych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, kontrola jakości
w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa (SaaS), chmura obliczeniowa, hosting internetowych
stron, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści
cyfrowych w Internecie, infrastruktura jako usługa (laaS), platforma
jako usługa (PaaS), analiza projektowania i wykonywania oprogramowania użytkowego, opracowywanie projektów zintegrowanych
systemów informatycznych, opracowywanie oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie oprogramowania użytkowego przy
wykonywaniu kompleksowych systemów informatycznych, elektroniczna archiwizacja i prowadzenie archiwów elektroniczno-informatycznych, projektowanie w zakresie: integrowania w spójne systemy
informatyczne różnorodnych technologii sprzętowych, programowych i telekomunikacyjnych, doradztwo informatyczne.
(111) 323475
(220) 2019 02 24
(210) 496340
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój STYL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17
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(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware)
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software)
zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory
komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych),
a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami
w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski
kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo,
dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki
zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku,
obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne
nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty
do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery
komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki
informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/
zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD,
maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne
i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki,
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przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane z tych
materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe,
papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw
sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak:
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo,
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty
DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym,
karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych
telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty
SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze,
plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji
eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej
i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model
planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazy-
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nów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników
czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd
zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu
magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych,
opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie
schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów
publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi
agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem
sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie
skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38
usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania
informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Interne-
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tu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja
elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności
telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów
i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi zapewniające
dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji,
usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie
strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem
platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego
z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych,
przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe
(wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka,
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania treści
cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier
w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie,
produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja
filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, roz-
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rywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek,
quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania
i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia
czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu
profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla
potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz
akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo
i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub
dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie
raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem
witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie
kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój
techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie
przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek
i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych
za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub
wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania
krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.

(111) 323476
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) WASIEK EWELINA, Długowola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE WESS
(540)

(210) 496353

(531) 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska,
odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 323477
(220) 2019 02 25
(210) 496381
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) MAJOWSKA-KAPEK MAGDALENA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRA STORY
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(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna
nocna, bielizna męska, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 323478
(220) 2019 02 25
(210) 496393
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
GIEWU, Brzezie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eximius Park
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu,
wycena nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi finansowania, wynajmowanie, dzierżawa i sprzedaż nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego.
(111) 323479
(220) 2019 01 17
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRIPTOSIN
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne.

(210) 494908

(111) 323480
(220) 2019 01 18
(210) 494948
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Staropolski 1892 WIERNI TRADYCJI Staropolskie
BROWAR STAROPOLSKI W ZDUŃSKIEJ WOLI Dworskie OTWARTA
METODA FERMENTACJI JAKOŚĆ TRADYCJA ŁÓDZKIE Mikołaj Rej
z Nagłowic (1505-1569) Autor Krótkiej rozprawy między trzema
osobami, Panem, Wójtem a Plebanem. Poeta i prozaik renesansowy,
ale także poseł na sejm i teolog ewangelicki. Jeden z pierwszych
piszących w języku polskim. Łączył rozwój języka literackiego z ideą
służby Rzeczypospolitej. Piwo jasne, filtrowane i pasteryzowane.
Zawiera słód jęczmienny.
(540)
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(540) essentia Coffee shop
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 11.03.04, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.14
(510), (511) 11 czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, elektryczne
zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe,
elektryczne, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, urządzenia do palenia
kawy, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących
i zimnych napojów, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
stoisk handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów jak: czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, urządzenia
do palenia kawy, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, produkty i artykuły spożywcze, kawy,
herbaty, napoje bezalkoholowe, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych oraz wyposażenia kuchennego, wypożyczanie
maszyn i urządzeń wyposażenia kuchennego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa ekspresów do kawy i urządzeń do palenia kawy.
(111) 323482
(220) 2019 02 19
(210) 496078
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL SMAKÓW FOODTRUCKÓW
(540)

(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 323483
(220) 2019 02 16
(210) 496141
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) KURCZAB MICHAŁ, Drożków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) escapebus.pl
(510), (511) 41 organizowanie rozrywki, realizacja rozrywki na żywo.

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny, żółty,
zielony, czerwony
(531) 02.01.04, 05.07.02, 03.07.01, 11.03.03, 24.03.09, 26.01.02,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323481
(220) 2019 01 31
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 08
(732) CAPRI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krówniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 495462

(111) 323484
(220) 2019 02 20
(210) 496191
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) MORDARSKI ANDRZEJ P.W. ANGOLAND, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Amora
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
pliki muzyczne do pobierania, akustyczne płyty kompaktowe, płyty
kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna) dostarczona
z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczona z Internetu, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 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, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
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tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, nośniki dźwięku, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa inna
niż reżyseria filmów reklamowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 323485
(220) 2019 02 22
(210) 496296
(151) 2019 08 16
(441) 2019 04 23
(732) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOBIETY BEZ SERCA
(510), (511) 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki,
stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, odzież gimnastyczna,
bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie, nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama
internetowa, telewizyjna i prasowa, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu towarami takimi
jak: odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety,
obuwie, nakrycia głowy, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji,
prowadzenie i administrowanie blogów, udostępnianie Internetu dla
forum dyskusyjnego, łączność i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez sieci teleinformatyczne, łączność
poprzez terminale komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi agencji informacyjnych, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowanie tras turystycznych, badania w dziedzinie kosmetyki.
(111) 323486
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) SASIN PAWEŁ, Dobczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ferment KOMBUCHA
(540)

(531) 03.07.10, 26.01.01, 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01

(210) 496394
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(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, sosy, przyprawy, wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, gazowane wody,
gazowane napoje, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, nektary bezalkoholowe owocowe, soki
owocowe, napoje sorbety.

(111) 323487
(220) 2019 02 25
(210) 496409
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) KANIK KAROLINA POMPOMS, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pompoms
(540)

(531) 02.05.01, 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 berety, berety szkockie z pomponem, czapeczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe,
czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki
wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki, daszki
czapek, daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze futrzane, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwdeszczowe,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, małe
kapelusze, modne kapelusze, mufki, mufki futrzane, mycki, pluski,
nakrycia głowy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na głowę pochłaniające pot, skórzane nakrycia głowy,
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], szkockie berety, szlafmyce,
termoaktywne nakrycia głowy, toczki [kapelusze].
(111) 323488
(220) 2019 02 25
(210) 496410
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) OPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA OPT.PL zadbamy o Ciebie
(540)

(591) szary, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 24.13.01, 24.13.13, 24.17.02, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi farmaceutyczne.
(111) 323489
(220) 2017 04 04
(210) 469947
(151) 2019 06 26
(441) 2017 06 26
(732) Vortex Energy Holding AG, Kassel (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Vortex Energy
(510), (511) 9 urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii,
urządzenia fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, ogniwa fotoelektryczne, inwertery, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, zestawy solarne, moduły fotowoltaiczne, aeratory solarne,
elektrownie wiatrowe, systemy gromadzenia energii elektrycznej,
akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie, baterie słoneczne,
baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie
wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy błyskowe, światła błyskowe, żarówki do lamp błyskowych, cewki elektromagnetyczne, druty
i kable elektryczne, przewody elektryczne, transformatory, złącza
elektryczne, gniazdka, wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne,
światłowody, kolektory elektryczne, kondensatory elektryczne, kon-
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wertory elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, liczniki, urządzenia do ładowania akumulatorów, ogniwa elektryczne,
ogniwa galwaniczne, prostowniki, półprzewodniki, przekaźniki elektryczne, przetwornice elektryczne, pulpity rozdzielcze elektryczność,
szafy rozdzielcze elektryczność, tablice rozdzielcze elektryczność, 11
solarne systemy podgrzewania wody, żarówki, żarówki energooszczędne, świetlówki, diody LED, kolektory słoneczne do celów grzewczych, panele PV, panele fotowoltaiczne, lampy luminescencyjne,
lampy zasilane energią słoneczną, lampy elektryczne, latarki, latarki
kieszonkowe, lampy uliczne fotowoltaiczne, latarnie oświetleniowe, lampy solarne, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia,
zarządzania i organizowania działalności gospodarczej handlowej
w zakresie branży energetycznej, doradztwo specjalistyczne dotyczące branży energetycznej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji handlowych w zakresie branży energetycznej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w działalności
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, promocja sprzedaży energii elektrycznej, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych o tematyce
dotyczącej branży energetycznej, organizowanie targów i wystaw
celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej handlowej
w zakresie branży energetycznej, prognozy ekonomiczne dotyczące
branży energetycznej, weryfikacja rachunków, wycena działalności
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, badanie
opinii publicznej i świadomości konsumentów dotyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej,
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, oraz części zamiennych
do urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych,
elektrowni wiatrowych, 37 usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, usługi
budowlane instalacyjne, usługi budowlane w zakresie hydrotechniki,
budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych, usługi montażu paneli fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji i sieci elektrycznych
w budynkach i budowlach, wykonywanie instalacji sygnalizacyjnych,
roboty w zakresie wykonywania linii i sieci elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, budowa
dróg kołowych i szynowych, układanie nawierzchni dróg, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego, wynajem maszyn budowlanych,
instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowy urządzeń do eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 39 usługi
dostarczania, przesyłania i dystrybucja energii elektrycznej, zakup
i sprzedaż energii elektrycznej, dystrybucja paliw płynnych i gazu
ziemnego, usługi w zakresie transportu paliw i gazu ziemnego, transport samochodowy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wiatru, wytwarzanie i przetwarzanie pary wodnej, gorącej wody, uzdatnianie
wody, obróbka odpadów, uszlachetnianie roboczych produktów
spalania z energetyki: popiołów lotnych i żużli paleniskowych, pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów przemysłowych, utylizacja
i unieszkodliwianie odpadów, usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, 42 usługi projektowania budowlano-urbanistycznego i technologicznego, usługi projektowania budynków, usługi
projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, badania
geologiczne i techniczne dotyczące posadowienia i eksploatacji
urządzeń elektrowni wiatrowych, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, doradztwo budowlane dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, inżynieria techniczna w zakresie elektrowni wiatrowych,
opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynkow i urządzeń elektrowni wiatrowych, architektu-
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ra krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 323490
(220) 2017 10 23
(151) 2019 08 27
(441) 2018 08 13
(732) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wojtek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 478106

(111) 323491
(220) 2018 02 08
(210) 482189
(151) 2019 09 04
(441) 2018 05 21
(732) DORADZTWO GOSPODARCZE SOLID EKSPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 24.05.02
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, audyt.
(111) 323492
(220) 2018 04 10
(210) 484620
(151) 2019 08 27
(441) 2018 08 13
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUVIT-STRAŻNICY TWOJEGO SKARBU
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, środki
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, 35 usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy
użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych,
kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybucja materiałów
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, eksport-import, kreowanie wizerunku,
reklama, także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, także z a pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 323493
(220) 2016 03 03
(151) 2019 08 27
(441) 2016 06 06
(732) CNC-CBKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNC
(540)

(531) 26.13.25, 26.02.12

(210) 453133
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(510), (511) 7 maszyny do obróbki elementów z gumy i tworzyw
sztucznych, obrabiarki, mechanizmy sprzęgania i napędu, 35 prowadzenie interesów osób trzecich, pośrednictwo handlowe, pomoc
w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej, usługi badania
rynku, doradztwo handlowe, 42 badanie naukowe i przemysłowe,
oprogramowanie komputerowe, projektowanie nowych obrabiarek
i narzędzi do obróbki metalu.

(111) 323494
(220) 2015 09 18
(210) 447151
(151) 2019 07 31
(441) 2015 12 21
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krzyżówka z kociakiem retro
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne. komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki, audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kmematografieznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazy wania i odbioru działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźw ięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagry warki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków’ optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD,, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,

Nr 12/2019

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

(111) 323495
(220) 2015 09 25
(210) 447386
(151) 2019 08 27
(441) 2016 01 04
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante
(540)

(591) biały, szary
(531) 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty,
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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, 30 artykuły spożywcze
pochodzenia roślinnego, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi,
mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, żywność
dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, kawa,
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby
piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze,
muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy,
przyprawy, lód.

(111) 323496
(220) 2018 05 15
(210) 485930
(151) 2019 08 27
(441) 2018 08 20
(732) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLHALL
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki do obrazów, meble metalowe,
meble kempingowe, meble biurowe, meble szkolne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, fotele, ławy, komody, kredensy, szafy, regały, półki, kasety ekspozycyjne, kanapy, łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy,
tapczany, materace, maty do spania, wieszaki, stojaki, kosze, wyroby
z wikliny, osłony do kominków, osprzęt niemetalowy do mebli, parawany, rolety, żaluzje wewnętrzne, karnisze do zasłon, lusterka i lustra
meblowe lub łazienkowe.
(111) 323497
(220) 2018 05 16
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 18
(732) RADGOWSKA MONIKA, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCKY HOME.PL
(540)

(210) 486000

(591) ciemnoniebieski, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy,
jasnoczerwony, czerwony
(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08
(510), (511) 37 budownictwo, budowa budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz ich części, budowa budynków na zamówienie, prywatnych budynków mieszkalnych, komercyjnych, budynków
na zakwaterowanie wakacyjne.
(111) 323498
(220) 2018 06 12
(210) 486991
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) HSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SAFETY SERVICE
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, urządzeń do ochrony osobistej przed wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, masek ochronnych, masek
spawalniczych, osłon zabezpieczających twarze robotników, filtrów
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do masek do oddychania, kasków ochronnych, okulary ochronne,
osłon przeciwoślepieniowych, rękawic do ochrony przed wypadkami, siatek zabezpieczające przed wypadkami, słuchawek na uszy,
zestawów ratownictwa medycznego, opatrunków, apteczek, pasów
bezpieczeństwa, lin, szelek do ochrony przed wypadkami, czasopism
branżowych, branżowych materiałów informacyjnych, szkoleniowych, marketingowych, branżowych biuletynów, instrukcji ds. BHP,
instrukcji ds. przeciwpożarowych, instrukcji ds. sanitarnych, zbiorów
przepisów prawnych w zakresie przepisów bhp, przeciwpożarowych
i sanitarnych, gaśnic, koców gaśniczych, węży hydrantowych, czujek
dymu i gazu, wykrywaczy i mierników gazu, akcesoriów służących
do ochrony zdrowia i życia osób wykonujących roboty przemysłowe,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wydawanie certyfikatów w zakresie związanym z BHP, PPOŻ, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo w zakresie stosowania BHP w działalności gospodarczej, 41
usługi edukacyjne w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa sanitarnego, organizowanie kursów, szkoleń, konferencji,
pokazów, seminariów, doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ, publikacje
elektroniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkoleniowych,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
nagrywanie filmów na nośnikach elektronicznych, produkcja filmów
i programów radiowych.

(111) 323499
(220) 2018 06 22
(210) 487452
(151) 2019 07 22
(441) 2018 08 20
(732) Cream Finance Holding Ltd., Limassol (CY)
(540) (znak słowny)
(540) funeda
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie przedsiębiorstwami, 36
usługi ubezpieczeniowe, finansowe i monetarne, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 38 informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, usługi zapewniania dostępu do baz danych.
(111) 323500
(220) 2018 06 27
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) INTECH PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in INTECH PK
(540)

(210) 487620

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie analiz
biznesowych planowanych przedsięwzięć związanych szczególnie
z wdrożeniem innowacyjnych technologii, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, szczególnie dotyczące wykorzystania
wynalazków, badania i analizy rynkowe, szczególnie w zakresie zapotrzebowania na nowe technologie oraz produkty i usługi z nimi związane, analizy i raporty dotyczące potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań i patentów, analizy kosztów i korzyści związanych
z innowacyjnymi rozwiązaniami, badania rynkowe pod kątem ścieżki
wprowadzenia innowacyjnych produktów lub usług na rynek, rynkowe badania opinii publicznej w zakresie potencjalnych dostawców
i odbiorców konkurencyjnych produktów i usług, pozyskiwanie funduszy, szczególnie dla rozwoju nowych technologii, pomoc marketingowa związana szczególnie z różnego rodzaju projektami technologicznymi, nowymi markami, produktami i usługami, wsparcie
w pozyskiwaniu partnerów do współpracy, wsparcie w zakresie usług
księgowych związanych z działalnością naukowa i gospodarczą,
41 edukacyjne usługi doradcze, usługi doradcze dotyczące nauki,
usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
szkoleń, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie
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seminariów i warsztatów, badania edukacyjne, 42 usługi doradcze
dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych w zakresie innowacyjnych technologii, analizy wykonalności projektu w zakresie innowacyjnych technologii, analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu technologicznego, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, zarządzanie
projektami badawczo-wdrożeniowymi w zakresie innowacyjnych
technologii, badania laboratoryjne, badania inżynieryjne, technologiczne badania projektowe, badania w dziedzinie mechaniki, badania związane z fizyką, badania w dziedzinie techniki, badania i rozwój w zakresie nauki, udzielanie informacji związanych z badaniami
technologicznymi, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym,
45 profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, usługi
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii, profesjonalne usługi
doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, analizy
ryzyka naruszenia praw wyłącznych osób trzecich, analizy związane
z uzyskaniem praw wyłącznych.

(111) 323501
(220) 2019 02 21
(210) 496234
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH BIENIEK
SPÓŁKA PARTNERSKA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIENIEK
(540)

(591) ciemnofioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, badania i analizy rynkowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zwrotu
podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, fakturowanie, ekonomiczne prognozy, komputerowe sporządzanie listy
płac, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo
biznesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc w sporządzaniu listy płac, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne,
prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych,
przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość, księgowość i audyt, sporządzanie faktur, usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa biznesowego, usługi podatkowe, zarządzanie rachunkowością, 36 doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie
podatków, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, firmy windykacyjne, ocena i wycena podatkowa, prognozy finansowe, 45 badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie
informacji prawnych, mediacja [usługi prawne], pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych,
usługi adwokackie, usługi asystentów prawnych, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
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tyczące zagadnień prawnych, usługi notarialne, usługi prawne, usługi radców prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 323502
(220) 2019 02 28
(210) 496558
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 15
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVERT
(540)

(591) biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia do użytku przemysłowego, w szczególności do eksploatacji, naprawy, serwisu i konserwacji pojazdów, silników i maszyn, olej przekładniowy, dodatki niechemiczne do olejów
przekładniowych, 3 preparaty myjące do pojazdów, środki do czyszczenia, serwisu, konserwacji, polerowania, szorowania, szlifowania,
w szczególności przeznaczone dla pojazdów mianowicie środki
czyszczące, płyny do szyb, preparaty woskowe, spraye czyszczące,
szampony samochodowe, środki konserwujące w sprayu-środki polerujące, środki czyszczące do użytki we wnętrzach, środki do mycia silników, środki polerujące do konserwacji felg z lekkich metali
i stopów, spryskiwacze, płyny do szyb samochodowych, 4 oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary, smary będące olejami przekładniowymi, dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, środki
do konserwacji skóry-oleje i smary, oleje i smary mineralne do celów
przemysłowych-nie do paliw, smary do montażu opon pneumatycznych, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pompy,
kompresory i dmuchawy do pojazdów, kompresory gazowe, zrobotyzowane, kompresory powietrza do pojazdów, kondensatory powietrzne jako kompresory, kompresory jako części maszyn i silników,
podnośniki samochodowe, maszyny montażowe, maszyny do użytku w montażu, maszyny do wulkanizacji opon, silniki do podnośników, podnośniki pneumatyczne, 8 narzędzia i przyrządy ręczne-ręcznie obsługiwane, podnośniki ręczne-lewarki, pompki ręczne, klucze,
9 przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do wyważania, urządzenia do wyważania kół
i opon, 11 urządzenia wentylacyjne do pojazdów, instalacje do wentylacji, klimatyzacji pojazdów, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, wentylatory do pojazdów, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, dmuchawy gorącego i zimnego powietrza, dmuchawy
elektryczne do celów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, parowniki
do klimatyzatorów, osuszacze powietrza, zawory do klimatyzatorów,
urządzenia do dezynfekcji, 12 urządzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, pompki i inflatory do pompowania
opon pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia warsztatów, garaży, meble metalowe,
szafki metalowe, metalowe szafki ognioodporne jako meble, regały
metalowe systemy półkowe jako meble, przemieszczalne metalowe
regały do przechowywania jako meble, stoły warsztatowe, 37 usługi
warsztatów naprawy pojazdów, usługi w zakresie instalacji, serwisowania, naprawy, kontroli, restaurowania, konserwacji, odświeżania,
diagnostyki z regulacją, czyszczenia, lakierowania, polerowania i woskowania pojazdów, silników i maszyn, organizowanie usług warsztatowych, usługi instalacyjne części zamiennych do pojazdów, usługi
w zakresie montażu opon, wyważanie kół i opon.
(111) 323503
(220) 2019 02 28
(210) 496562
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) AMIT PRAKASH DIPANI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brunbeste
(510), (511) 7 maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, młynki domowe elektryczne, maszynka do soku, 8 dziadki
do orzechów, łyżki, noże kuchenne i przybory do cięcia, noże do maszynek do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, sztućce do jedzenia, widelce, łyżki, ręczne tasaki do siekania
mięsa, tasaki do warzyw, widelce, krajalnice do frytek, 9 minutniki
kuchenne, wagi kuchenne, 14 zegary ścienne, 21 patelnie do nale-
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śników, podkładki pod garnek, przesiewacze, sokownik nieelektryczny, wkłady na sztućce, trzepaczki, durszlaki, cedzaki, cedzaki
jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba,
pojemnik na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, łopatki do ciasta,
formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, przybory kuchenne, artykuły
gospodarstwa domowego, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, formy do pieczenia, foremki do ciast
jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczynia, nieelektryczne
garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku domowego, dozowniki do mydła, grille kuchenne, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze
na śmieci, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, patelnie, przybory
kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki
ręczników papierowych metalowe, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze,
sitka do herbaty, tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty
na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe,
stojak na papier toaletowy, przybory kuchenne z silikonu, dozowniki do mydła, zestawy do przypraw, tygielki, rondelki, spryskiwacze,
ręczne rozdrabniacze do żywności, garnki do mleka, termosy na jedzenie, naczynia do podgrzewania potraw, wyciskacze do czosnku,
patera na owoce, suszarki do naczyń-ociekacze, korkociągi, tłuczki
do mięsa, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, kosze na chleb, garnki, garnki do gotowania na parze.

(111) 323504
(220) 2019 03 01
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASF PREMIUM
(540)

(210) 496595

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.12, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, doradztwo
związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacje finansowe, konsultacje kredytowe, organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie,
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe.
(111) 323505
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 08
(732) KULBACKI SŁAWOMIR, Opole (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 496643
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(540) KRISTALBLOKER
(510), (511) 17 izolacje przeciw wilgoci w budynkach, izolacje przeciwwilgociowe budynków, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały,
uszczelniające materiały.
(111) 323506
(220) 2019 03 04
(210) 496648
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 08
(732) KINOTEKA MULTIPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KINOTEKA
(510), (511) 35 agencje reklamowe, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 38 nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing,
dystrybucja filmów, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat],
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie
napisów [np. do filmów], studia filmowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi kin, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, 42 opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi graficzne, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów WWW, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 323507
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 08
(732) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sielski
(540)

(210) 496659

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, konserwowane mięso, hamburgery, boczek,
chorizo, cielęcina, drób, ekstrakty z drobiu, ekstrakty mięsne, kiełbaski typu hotdog, flaczki, golonka z szynką, patyczki mięsne, kaszanka, pepperoni, wędzone kiełbaski, niegotowane kiełbaski, kiełbasy
w cieście, mięso w plasterkach, mortadela, produkty do smarowania
mięsa, pasztety, salami, szynka, szynka prosciutto, kiełbasy, kiełbasy
wegetariańskie, krokiety, przekąski na bazie mięsa, chicharron, przygotowane potrawy składające się głównie z substytutów mięsa.
(111) 323508
(151) 2019 08 01

(220) 2019 03 04
(441) 2019 04 15

(210) 496662
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(732) BRUZDA RAFAŁ, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Goldsize
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
(111) 323509
(220) 2019 03 04
(210) 496664
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) GARBACIAK MARIA FOREST JUMP, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoReST JuMP PARK LINOWY SOLEC KUJAWSKI
(540)

(591) zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.03.06, 06.19.05, 02.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 41 prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki.
(111) 323510
(220) 2019 03 04
(210) 496667
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV „DAR MŁODZIEŻY”
(540)

(531) 18.03.05, 18.03.07, 18.04.01, 18.04.03, 03.07.01, 03.07.02,
25.01.09, 25.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się
po wodzie, 41 usługi edukacyjne, kształcenie, szkolenia.
(111) 323511
(220) 2019 03 04
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) KRAWCZUK JAKUB STOBRA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco STOBRA
(540)

(210) 496675

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 noże elektryczne, noże elektryczne termiczne, elektryczne urządzenia do cięcia styropianu, elektryczne przecinarki
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z drutem grzejnym, 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego i hurtowego
towarami takimi jak: noże elektryczne, noże elektryczne termiczne,
elektryczne urządzenia do cięcia styropianu, elektryczne przecinarki
z drutem grzejnym.

(111) 323512
(220) 2019 03 04
(210) 496683
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SV „DAR MŁODZIEŻY”
(540)

(591) czerwony, zielony, niebieski, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.02, 18.03.05, 18.03.07, 18.04.01, 18.04.03,
25.01.13, 25.01.19, 25.01.25, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.08,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się
po wodzie, 41 usługi edukacyjne, kształcenie, szkolenia.
(111) 323513
(220) 2019 03 04
(210) 496686
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) ELDAN MELISSA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIKODEM SKOTARCZAK „NIKOŚ”
(510), (511) 9 ekrany [fotografia], emotikony do pobrania na telefony
komórkowe, film kinematograficzny, naświetlony, etui na smartfony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, magnesy dekoracyjne,
nośniki płyt ciemniowych [fotografia], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, paski
do telefonów komórkowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania,
podręczne słowniki elektroniczne, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele,
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, banknoty, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, etykiety z papieru lub
kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, gazety, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami,
kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne],
książki, litograficzne dzieła sztuki, materiały do introligatorstwa,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia,
okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, podręczniki [książki], portrety, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przybory szkolne
[artykuły piśmienne], publikacje drukowane, rejestry, księgi główne
[książki], reprodukcje graficzne, rysunki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], torby papierowe, ulotki,
wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zeszyty do pisania lub rysowania,
znaczki pocztowe, 35 pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
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reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klikniecie”,
stenografia, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów), tworzenie tekstów reklamowych, usługi agenci importowo-eksportowych, usługi marketingowe, zarządzanie hotelami, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, hazard, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo,
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi w zakresie opracowania
graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm
wideo, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, wystawianie spektakli rewiowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi muzeów [wystawy], usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, wyższe
uczelnie [edukacja], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edycji,
wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
produkcja programów. radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne, studia filmowe [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów reklamowych,
sporządzanie napisów [np. do filmów], udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi artystów estradowych, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, ochrona
osobista, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy
sporne (usługi pomocy w-), śledzenie skradzionych przedmiotów,
udzielanie licencji (usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
stróży nocnych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(732) ERA-GOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eG eraGost
(540)

(111) 323514
(151) 2019 08 08

(111) 323516
(151) 2019 08 08

(220) 2019 03 06
(441) 2019 04 08

(210) 496743

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe.
(111) 323515
(220) 2019 03 06
(210) 496759
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STALOWNIA PRASKA
(510), (511) 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie części rozrywkowej przyjęć, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, rezerwacja miejsc na spektakle, centra rozrywki, degustacje
win [usługi rozrywkowe], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], usługi muzeów [wystawy], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja seminariów, grup roboczych, grup badawczych i zjazdów w dziedzinie
medycyny, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zawodów dotyczących
pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii
przyznania nagród za osiągnięcia, inscenizowanie turniejów, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, akademie kaligrafii,
badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], degustacje win [usługi edukacyjne], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja, akademie, doradztwo w zakresie
szkoleń, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, informacje dotyczące edukacji, seminaria, seminaria edukacyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, usługi muzeów [wystawy], wystawy sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi w zakresie
szkoleń i rekreacji, produkcja filmów, filmowanie, produkcja filmów
na taśmach wideo, wykonywanie zdjęć, usługi orkiestr, organizacja
wypoczynku, organizacja przyjęć okolicznościowych takich jak: śluby, wesela, komunie, jubileusze, urodziny, imieniny, organizowanie
przyjęć, 43 usługi krótkoterminowego wynajmu powierzchni biurowej i powierzchni o charakterze użytkowym przeznaczonej na cele
gastronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, wynajem pomieszczeń na wystawy, usługi hotelarsko-gastronomiczne.
(220) 2019 03 06
(441) 2019 04 08

(210) 496765
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(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA & VINO Sempre QUALITÀ SUPERIORE ITALIANA
(540)

(531) 01.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje
bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy,
napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada,
orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe,
piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów,
preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki
owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady,
syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka,
napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary,
biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety,
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie
obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
(111) 323517
(220) 2019 03 06
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sempre GARDEN RESTAURANT
(540)

(210) 496766

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki
aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe,
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mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu
chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje
bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych,
piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty
do produkcji napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
[napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi inne niż substytuty mleka, napoje gazowane, napój imbirowy,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43
bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje
samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie
wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów
w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.

(111) 323518
(220) 2019 03 06
(210) 496767
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) plażowa
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce.
(111) 323519
(220) 2019 03 06
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sempre PIZZA & VINO
(540)

(210) 496783

(531) 26.04.02, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki
aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe,
mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu
chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje
bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych,
piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty
do produkcji napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabł-

152

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
[napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi inne niż substytuty mleka, napoje gazowane, napój imbirowy,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43
bary szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje
samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie
wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów
w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.

(111) 323520
(220) 2019 03 06
(210) 496790
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sopocianka
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce.
(111) 323521
(220) 2014 10 22
(210) 434758
(151) 2018 11 09
(441) 2015 02 02
(732) ABBA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOSA GROUP
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 5 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze,
odżywki ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów
leczniczych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje do celów medycznych, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do skoków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, publikowanie tekstów sponsorowanych, produkcja filmów reklamowych, usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie sympozjów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
pisanie tekstów, innych niż reklamowe.
(111) 323522
(220) 2015 02 05
(210) 438620
(151) 2019 08 09
(441) 2015 05 25
(732) RANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWA finansowa

Nr 12/2019

(540)

(591) niebieski, brązowy, biały
(531) 03.07.05, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 informacje finansowe, usługi finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, 42 opracowywanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych.
(111) 323523
(220) 2019 03 07
(210) 496828
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PRYZMET G. PUDEŁKO SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYZMET
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 26.07.25, 26.04.02, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące akcesoriów metalowych do drzwi, w tym klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek,
zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć
i krat, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące akcesoriów metalowych
do okien, w tym klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące klejów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące materiałów niemetalowych, do użytku w budownictwie, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące materiałów uszczelniających, wypełniających i izolacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące okuć antypanicznych do drzwi i okien, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące wywietrzników z metalu dla budownictwa, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące akcesoriów metalowych do drzwi,
w tym klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli,
pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące akcesoriów metalowych do okien, w tym
klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat, usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące klejów, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące materiałów niemetalowych, do użytku w budownictwie, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące materiałów uszczelniających, wypełniających
i izolacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące okuć antypanicznych do drzwi i okien, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące wywietrzników z metalu dla budownictwa .
(111) 323524
(220) 2019 03 08
(210) 496856
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEZAMKOWA PEREŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, 35 reklama.
(111) 323525
(220) 2019 03 07
(210) 496879
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) INOVIS
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemiczne lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, geny nasion do produkcji rolniczej, 5 preparaty do zwalczania
i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 323526
(220) 2019 03 11
(210) 496924
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielonka (PL)

Nr 12/2019
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
(540)

(732) WALUSZEK SYLWIA, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPB Knurów Zakład Produkcji Betonów Małgorzata Waluszek
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.21, 16.01.01
(510), (511) 9 celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji
dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania odległości, 13 amunicja, amunicja do broni palnej,
balistyczne pociski, broń palna, broń samobieżna, celowniki do broni artyleryjskiej (inne niż teleskopowe) do broni palnej, detonatory,
zapalniki, dynamit, działa, materiały wybuchowe, moździerze (broń
palna), naboje (ładunki) wybuchowe, pociski artyleryjskie, rakiety
(pociski), substancje samozapalne, torpedy, wyrzutnie rakietowe.
(111) 323527
(220) 2017 01 29
(210) 466826
(151) 2019 08 27
(441) 2017 04 24
(732) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone, owocowe,
chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i owocowe, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, płatki ziemniaczane,
orzechy preparowane, orzechy arachidowe, migdały, orzechy arachidowe preparowane, migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 batoniki zbożowe wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne,
batony lukrecjowe, chipsy jako produkty zbożowe, ciastka, ciastka
ryżowe, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kisze, krakersy,
marcepan, muesli, orzechy w czekoladzie, paszteciki, pomadki jako
cukierki, potrawy i żywność na bazie mąki, pralinki, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski wykonane z mąki ryżowej, ptifurki
jako ciasteczka, słodycze: cukierki, galaretki, do ssania i jako ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe jadalne, suchary, tortille, wyroby
cukiernicze za wyjątkiem babeczek (słodkich bułeczek typu cupcake
i muffin oraz brownie), wyroby cukiernicze także na bazie migdałów
i orzechów arachidowych-wszystkie wcześniej wymienione z wyłączeniem lodów, innych mrożonych deserów, past do smarowania
chleba, mąki do pieczenia, mieszanek do przygotowywania ciast,
przypraw, sosów, sosów sałatkowych i dressingów, majonezu, aromatów do żywności, makaronu.
(111) 323528
(220) 2018 04 12
(210) 484721
(151) 2019 08 27
(441) 2018 08 20
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 02.09.08, 24.17.04, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty
lecznicze.
(111) 323529
(151) 2019 08 26

(220) 2018 04 17
(441) 2018 08 13
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(210) 484985

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia betonowe, słupy
betonowe, podłogi betonowe, betonowe rury, belki betonowe, płyty betonowe, beton do odlewania, betonowe ściany oporowe, masa
betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, formy (niemetalowe-) do betonu, tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne
z betonu, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania
betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, nagrobki z betonu, kamienia lub marmuru,
bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, okienne skrzynki
na kwiaty wykonane z betonu, 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, 37 polerowanie betonu, naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie
betonu, powlekanie betonu, usługi poziomowania betonu, wynajem
maszyn do pompowania betonu.
(111) 323530
(220) 2019 03 06
(210) 496792
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) w Sempre lato nigdy się nie kończy
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje
bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy,
napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada,
orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe,
piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów,
preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki
owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady,
syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary,
biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety,
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi
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w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie
obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.

(111) 323531
(220) 2019 05 06
(210) 499429
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) MICHALAK MAŁGORZATA ENJOYENGLISH.PL, Rosnówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Just Speak JustSpeak.pl Twój angielski tydzień w Polsce
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, organizacja
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 323532
(220) 2019 03 11
(210) 496926
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS GOLD
(540)

Nr 12/2019

(111) 323535
(220) 2019 03 11
(210) 496942
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) CABA KAROLINA DELFINTEAM.PL, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) delfinitely
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie pływania, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi edukacji w zakresie
sprawności fizycznej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenie nauczycieli pływania, nauka
pływania, usługi sportowe.
(111) 323536
(220) 2014 01 09
(210) 423476
(151) 2015 12 16
(441) 2014 04 28
(732) INNOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i
(540)

(591) fioletowy, złoty, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki owocowe.

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 badania rynku i opinii publicznej, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, wyszukiwanie miejsc pracy dla osób poszukujących pracy, usługi pośrednictwa w zatrudnianiu personelu, badania i poszukiwania w działalności
gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pomoc w zakresie zarządzania, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, edukacyjnych i reklamowych, usługi doradztwa prawnego
i finansowo-księgowego w działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, public-relations i komunikacji, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i/lub
kształcenia, organizowanie i prowadzenie kongresów, sympozjów,
seminariów i innych form spotkań o charakterze edukacyjnym, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
usługi w zakresie organizowania innych form kształcenia pozaszkolnego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
projektowania, inne niż do celów reklamowych, 42 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych dla osób trzecich,
badania i analizy techniczne świadczone przez wyspecjalizowaną
kadrę inżynieryjno-techniczną, usługi w zakresie inżynierii technicznej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie
projektów technicznych, wynajmowanie lub udostępnianie zasobów
serwerów w sieciach komputerowych, usługi hostingowe.

(111) 323534
(220) 2019 03 11
(210) 496930
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rycerski
(510), (511) 29 wyroby z mleka, sery, twarogi, sery topione.

(111) 323537
(220) 2013 02 25
(210) 410954
(151) 2019 08 19
(441) 2013 06 10
(732) PBS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBSbank Podkarpacki Bank Spółdzielczy

(591) niebieski, zielony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 01.01.05, 01.01.10,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 31 mieszanki paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty
do pasz), dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 323533
(220) 2019 03 11
(210) 496927
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dessella
(540)

Nr 12/2019
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(540)

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwami, środkami trwałymi
oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi na rzecz osób trzecich nabytymi od dłużników, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz systematyzacja tych danych, reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych związanych z działalnością
banku, sporządzanie wyciągów z kont, reklama świadczonych usług
bankowych na stronach internetowych, 36 operacje bankowe, finansowe i walutowe, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych, wykonywanie operacji
czekowych i wekslowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat kapitałowych w bankach krajowych, usługi bankowe przez Internet, home
banking, udzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych
tych poręczeń, emitowanie bankowych papierów wartościowych,
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek bankowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, nabywanie
i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, obejmowanie lub nabywanie akcji i udziałów osób prawnych
nie będących bankiem lub jednostki w funduszach powierniczych,
wykonywanie prawa z akcji lub udziałów w imieniu osób trzecich,
pośrednictwo w nabywaniu nieruchomości oraz usługi pośrednictwa finansowego, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
informacje finansowe, usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, opracowywanie ekspertyz dla celów fiskalnych oraz wycena majątku nieruchomego, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, rozliczanie i umarzanie pieniądza
elektronicznego, świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej, prowadzenie ksiąg akcyjnych spółek, pośrednictwo w zawieraniu umów
w zakresie usług certyfikacyjnych.
(111) 323538
(220) 2015 04 29
(210) 441916
(151) 2018 11 28
(441) 2015 08 17
(732) LITWINOW WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR RETTER OLIGOTHERAPY
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 18.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki wybielające, substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki i pasty do czyszczenia zębów, preparaty
do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, dezodoranty osobiste, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne, odżywki kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji
skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie
kosmetyczne do oczu, pudry kosmetyczne, make-up jako preparaty
kosmetyczne i do makijażu, błyszczyki na usta, 5 preparat farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia
robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze leki, bandaże,
gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna
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do celów leczniczych, herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych,
zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania do celów
leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy dla celów leczniczych, środki
antybakteryjne i lecznicze do skóry.

(111) 323539
(220) 2013 01 29
(210) 409808
(151) 2018 12 18
(441) 2013 05 13
(732) ABBA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vita moringa
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 5 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki
ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych,
herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne.
(111) 323540
(220) 2019 03 11
(210) 496970
(151) 2019 08 21
(441) 2019 05 06
(732) POLEWACZYK BOGUSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY FELIKS, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feliks
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 29 wyroby i gotowe dania na bazie ziemniaków: frytki, kartacze, kluski, kluski śląskie, knedle, kopytka, krokiety, pierożki, placki,
pyzy, owoce i warzywa konserwowane, kwaszone, suszone i gotowane, przetwory z owoców i warzyw, przeciery owocowe i warzywne,
sałatki owocowe i warzywne, 30 mąka spożywcza, wyroby i gotowe
dania na bazie mąki spożywczej i przetworów zbożowych: knedle,
kołduny, kołduny litewskie, kopytka, leniwe pierogi, naleśniki, pierogi,
pierożki, pierożki ravioli, paszteciki, uszka, makaron i potrawy na bazie
makaronu, łazanki, spaghetti, sosy jako przyprawy, przyprawy, przyprawy suszone, zioła konserwowane jako przyprawy.
(111) 323541
(220) 2014 01 22
(210) 423938
(151) 2019 08 28
(441) 2014 05 12
(732) ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Warszawskie Spotkania Muzyczne
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 323542
(151) 2019 08 26

(220) 2018 05 14
(441) 2019 04 29

(210) 485896
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(732) DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW SZCZUCIŃSKI, CZARTORYSKASZULC SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży grobów i grobowców, nagrobków, pomników nagrobnych, posągów i posążków nagrobnych,
tablic i tabliczek nagrobnych, płyt pamiątkowych, trumien, osprzętu i wyposażenia trumien, paneli frontowych do trumien, urn pogrzebowych, odzieży dla potrzeb pochówku lub kremacji, wieńców
pogrzebowych, wieńców z kwiatów żywych, wieńców z kwiatów
sztucznych, wiązanek z kwiatów żywych, wiązanek z kwiatów sztucznych, donic i wazonów z kwiatami oraz zniczy nagrobnych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej
usług, 45 usługi pogrzebowe, usługi cmentarne, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia uroczystości pogrzebowych i kremacyjnych,
usługi w zakresie rezerwacji i udostępniania miejsc w kostnicach
i w domach pogrzebowych oraz miejsc pochówku, usługi w zakresie
informacji, doradztwa i wsparcia dla osób w żałobie, usługi doradztwa prawnego, w szczególności dotyczące testamentu, oświadczenia woli „pro futuro” pacjentów, zabezpieczenia kosztów pogrzebu,
spadku, podatku od spadku i zarządzania spadkiem, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne,
mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30
ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy
[przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb,
desery gotowe, nugat, chałwa, 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, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód
i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię
lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.

(111) 323543
(220) 2019 03 11
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 15
(732) BURAKOWSKI MARCIN, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soft Warm Naturalnie. Energia.
(540)

(111) 323546
(220) 2019 03 20
(210) 497450
(151) 2019 08 30
(441) 2019 05 06
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 496952

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.04.05, 26.04.15, 26.01.06, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 brykiety drzewne, drewno opałowe, hubka [podpałka],
paliwa, paliwo w postaci brykietów, paliwo z biomasy, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki.
(111) 323544
(220) 2019 03 11
(210) 496958
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Niuqi
(510), (511) 21 gąbki do makijażu, aplikatory do makijażu, pędzelki
do makijażu.
(111) 323545
(220) 2019 03 11
(210) 496966
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gang słodziaków
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki kosmetyczne, 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy i dodatki mineralne, tabletki
musujące z witaminami i minerałami, 24 kołdry, poszewki na poduszki, ręczniki, bielizna pościelowa i koce, kapy na łóżka, 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owady i larwy, 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

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części
i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne,
walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby
ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki
toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki
perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania poły-
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sku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby
jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby
podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki,
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety
podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 323547
(220) 2019 03 12
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabor WORKWEAR
(540)

(210) 497007

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 ubrania ochronne przeciwko urazom, ubrania odblaskowe do zapobiegania wypadkom, ubrania zabezpieczające przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, buty chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kaski ochronne do uprawiania sportu, maski ochronne, nakolanniki dla robotników, nakrycia
głowy w postaci kasków ochronnych, nauszniki do słuchawek, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież azbestowa do ochrony przed
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, osłony ochronne
na twarz dla robotników, rękawice do ochrony przed upadkami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, 10 fartuchy
do badania pacjentów, 16 wykroje krawieckie, wzory do haftowania,
18 plecaki, podróżne torby na ubrania, torby, torby gimnastyczne,
torby na narzędzia [puste], torby turystyczne, 24 bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, dzianina, dżersej [materiał], flanela [tkanina],
ręczniki, tkaniny, tkaniny wełniane, 25 antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], garnitury, kamizelki,
kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, mundury, nakrycia głowy, obuwie, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież haftowana,
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszul-
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ki sportowe, rękawiczki, sandały, skarpetki, skarpetki wchłaniające
pot, spódnice, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, szlafroki, 26
hafty, ozdoby do ubrań, 35 usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, 37 czyszczenie
odzieży, naprawa obuwia, pranie bielizny, pranie na sucho, prasowanie odzieży, renowacja odzieży, 40 apreturowanie tkanin, barwienie
obuwia, barwienie skór, krawiectwo, pikowanie tkanin, pikowanie
materiałów, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie mody, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 45 wypożyczanie
odzieży.

(111) 323548
(220) 2019 03 12
(210) 497010
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sompolno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m TWOJE MEBLE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne, meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami.
(111) 323549
(220) 2019 03 12
(210) 497013
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLDENT
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 5 leki do celów stomatologicznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów,
porcelana na protezy dentystyczne, dentystyczne materiały ścierne,
lakier dentystyczny, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, wosk dentystyczny, 40 usługi technika dentystycznego, 41
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, 44 usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, opieka
zdrowotna, stomatologia kosmetyczna.
(111) 323550
(220) 2019 03 12
(210) 497015
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLDENT
(510), (511) 5 leki do celów stomatologicznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów,
porcelana na protezy dentystyczne, dentystyczne materiały ścierne,

158

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

lakier dentystyczny, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, wosk dentystyczny, 40 usługi technika dentystycznego, 41
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, 44 usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, opieka
zdrowotna, stomatologia kosmetyczna, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej.

(111) 323551
(220) 2019 03 12
(210) 497017
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECEL
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 9 przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 323552
(220) 2019 03 12
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabor FULLCOLOR
(540)

(210) 497018

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 torby papierowe, aktówki (artykuły biurowe), 18 plecaki, podróżne torby na ubranie, teczki konferencyjne, torby, torby
alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki
na kółkach, walizki z napędem elektrycznym, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], aktówki, bagaż, etui na karty [ portfele ], etui
na karty kredytowe ( portfele ), etui na klucze, odzież dla zwierząt,
organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, 21 torby
izotermiczne, 22 materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, namioty,
pokrowce na pojazdy [ plandeki], torby do pakowania [ koperty, woreczki ] z materiałów tekstylnych, włókna tekstylne, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, 24 bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna
stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkanin, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, kapy na łóżka, koce piknikowe, kołdry, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], ręczniki, rękawice kąpielowe, serwety
na stół niepapierowe, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna],
bokserki, buty sportowe, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy [odzież],
kamizelki, kąpielówki, kombinezony [odzież ], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie,
majtki dziecięce [odzież], maski na oczy do spania, nauszniki [odzież],
ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież zawierająca substancje odchudzające, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pikowane kurtki [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, poszetki, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot,
spódnice, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], turbany, 35 usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 40 barwienie tkanin, druk sitowy, drukowanie, drukowanie offsetowe, hafciarstwo, laminowanie, 42
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.
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(111) 323553
(220) 2019 03 12
(210) 497020
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sompolinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m TWOJE MEBLE
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne, meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami.
(111) 323554
(220) 2019 03 12
(210) 497022
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sompolinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne, meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami.
(111) 323555
(220) 2019 03 12
(210) 497027
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 15
(732) SOWA ANETA TOP MARKETING SSU, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Spichlerz
(540)

(591) brązowy
(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców i nasion, cebula konserwowa, cebulki marynowane,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, cytryny
przetworzone, dżemy, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, grzyby konserwowe, hummus, imbir kandyzowany, kandyzowane owoce, jagody konserwowe, kapusta przetworzona, kiełbasa swojska, kiełbaski
wieprzowe, kiełbasy, konserwy, marynaty, marmolady owocowe, masło, mięso, wędliny, zupy i wywary, wieprzowina, warzywa: suszone,
przetworzone, konserwowane, solone, marynowane, warzywne pasty do smarowania, warzywa w puszkach, wędliny, wiórki kokosowe,
twaróg, szynka suszona, podsuszana, suszone: ananas, truskawki, suszone owoce, suszone orzechy, suszone mięso, suszone grzyby jadalne, suszone: żurawina, wołowina w paskach, figi, borówki, kiełbasa,
śliwki, śmietanka do kawy w proszku, smalec, śledzie, śliwki konserwowe, ślimaki, skórki owocowe, salami, ryby: w puszkach, przetwo-
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rzone, solone, marynowane, konserwowane, wędzone, rodzynki,
pulpety, przetwory owocowe, prażone orzechy ziemne, pomidory
konserwowane, pomarańcze przetworzone, polewy orzechowe,
pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, pasty: warzywne, rybne, mięsne, z oliwek, papryka marynowana, przetworzona, owoce w puszkach, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, orzechy laskowe przetworzone, oliwki: przetworzone, oliwki
suszone, oliwki nadziewane, orzechy jadalne, oliwa z oliwek, 30 babeczki (ciasto), batony: czekoladowe, zbożowe, z orzechów, w karmelu, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, bezy, biszkopty, cantucci, chałwa, ciasta: czekoladowe, słone, słodkie, cynamon, czekolada:
mleczna, pitna, w proszku, czekolada z alkoholem, ciasteczka, ciastka, cukierki czekoladowe, ciastka z bakaliami, cukierki z karmelem,
cukierki w polewie czekoladowej, czekoladki z nadzieniem, dropsy
owocowe, herbata w torebkach: czarna, zielona, owocowa, miętowa, herbata sypka: czarna, zielona, owocowa, miętowa, herbata rozpuszczalna: czarna, zielona, owocowa, miętowa, herbatniki czekoladowe, kakao, kakaowe napoje, karmelki, cukierki miękkie, twarde
lukrowane, karmelki z nadzieniem (słodycze), kapary, kawa: mielona,
rozpuszczalna, w proszku, aromatyzowana, bezkofeinowa, krakersy,
kremy czekoladowe, krówka (cukierek), krówki czekoladowe, kruche
ciastka maślane, laski cynamonowe, wanilii, lizaki (wyroby cukiernicze), landrynki, majonez, mąka, makaron gotowy, makaron jajeczny,
makarony, marcepan w czekoladzie, miód, musy czekoladowe, musy,
musztarda, napoje czekoladowe, octy, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie, owoce w polewie
czekoladowej, papryka (przyprawy), pianki cukrowe, pierniczki, piernik, posypka czekoladowa, pieprz jako przyprawa, precelki, pralinki,
praliny w czekoladzie, przyprawy, rogaliki, sernik, słodycze, cukierki,
czekolada, sól, sucharki, suchary, syrop czekoladowy, klonowy, syropy, melasa, tarty, toffi, trufle: czekoladowe, rumowe jako wyroby
cukiernicze, wafelki, wafle ryżowe, żelki, 32 bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzenia napojów, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki
warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
likiery bezalkoholowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, sok
z granatów, sok żurawinowy, soki owocowe, soki warzywne, soki, sok
z czarnej porzeczki, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), 33 alkoholowe wysokoprocentowe (napoje), alkoholowy ajerkoniak, białe
wino, cydr, cydr słodki, cydr wytrawny, czerwone wino, grzane wino,
likiery, miód pitny, nalewki gorzkie, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, słodkie wina, wina alkoholowe, wino czerwone, wiśniówka,
wódka, 35 promocje sprzedaży, administrowanie sprzedaży, marketing handlowy, promocje sprzedaży dla osób trzecich, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, prezentowanie produktów
w mediach dla celu sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów
w mediach dla celu sprzedaży detalicznej, dystrybucje materiałów
reklamowych (metek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju i poza nim,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związana z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związanym z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu usługi transakcji sprze-
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daży dokonanych za pomocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związanych z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), świadczenie usług zarządzania
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług .

(111) 323556
(220) 2019 03 12
(210) 497048
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) PRÓCHNICKA MONIKA FANABERIA SKLEP ODZIEŻOWY,
Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANABERIA STORE
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, akcesoria na szyję, bielizna damska, bluzki, bluzy z kapturem, body [odzież], chusty [odzież],
futra [odzież], dżinsy, dzianina [odzież], dolne części ubrań [odzież],
grube płaszcze, gorsety, golfy [odzież], garnitury, kamizelki [bezrękawniki], kombinezony [odzież], koszule, kostiumy kąpielowe, kostiumy dla kobiet, koszule nocne, koszulki bez rękawów, koszule z krótkimi rękawami, kurtki [odzież], krótkie spodnie, koszulki z nadrukami,
legginsy, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież ciążowa, odzież
codzienna, odzież męska, paski [odzież], paski do butów, paski materiałowe [odzież], płaszcze zimowe, piżamy, podkoszulki, płaszcze
damskie, peleryny [płaszcze], pikowane kurtki [odzież], półgolfy, rękawiczki, rajstopy, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, spodenki, spodnie, swetry z golfem, swetry rozpinane, swetry, sukienki damskie, szorty, szlafroki, szaliki [odzież], topy [odzież], t-shirty z krótkim
rękawem, tuniki, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna
osobista, botki, buty dziecięce, obuwie męskie i damskie, obuwie dla
niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie codzienne, sandały, tenisówki,
wkładki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], tenisówki [obuwie], balerinki [obuwie], obuwie codziennego użytku, szaliki [odzież], rękawiczki [odzież], krawaty, maski na oczy, ocieplacze na kolana [odzież],
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na szyję, ocieplacze, muszki,
odzież dla małych dzieci, opaski na szyję [części odzieży], okrycia
wierzchnie [odzież], pończochy, poszetki, podomki, podwiązki, stroje
jednoczęściowe, wstawki [części odzieży], żakiety z dzianiny, bikini,
35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.
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(111) 323557
(220) 2019 03 13
(210) 497064
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SALDO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saldo Sp. z o.o. Kancelaria Finansowo-Księgowa
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.02.07,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości.
(111) 323558
(220) 2019 03 13
(210) 497074
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słupca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) at hotel 35
(540)
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(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombinezony,
płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, legginsy, garnitury.

(111) 323561
(220) 2018 08 28
(210) 489833
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) LESZCZYŃSKA-ŁAZOR ANNA ECHOKOMPENDIUM, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEL AUTORSKIE SZKOLENIA MEDYCZNE CENTRUM EDUKACJI
LEKARZY
(540)

(591) biały, niebieski, szary, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia w dziedzinie medycyny, doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe związane z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń
medycznych i ich leczenia, usługi nauczania dotyczące medycyny.
(111) 323562
(220) 2019 03 13
(210) 497088
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALVE components
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty.
(111) 323559
(220) 2019 03 13
(210) 497076
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korwinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PF Paparazzi Fashion
(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombinezony,
płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, legginsy, garnitury.
(111) 323560
(220) 2019 03 13
(210) 497081
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korwinów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF Paparazzi Fashion
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

(591) jasnozielony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminium, kółka samonastawne do mebli metalowe,
okucia metalowe do mebli.
(111) 323563
(220) 2019 03 13
(210) 497096
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mubi.pl
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
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za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet.

(111) 323564
(220) 2019 03 13
(210) 497106
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) MARLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARLU
(540)

(591) złoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 25.01.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 24 tkaniny, 25 odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów,
41 usługi edukacyjne związane z modą.
(111) 323565
(220) 2019 03 14
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) REVISIT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Revisit Home
(540)

(210) 497171

(591) czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.08
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 36 organizowanie finansowania projektów
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 37 budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, rozbiórka budynków, czyszczenie budynków od zewnątrz, konsultacje
budowlane, malowanie, murarstwo, tynkowanie, układanie kabli,
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne.
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36
ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne.

(111) 323567
(220) 2019 03 15
(210) 497211
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) HELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELTES
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, pieluszki
dla niemowląt, 21 nici dentystyczne.
(111) 323568
(220) 2019 03 15
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) SHUTOUT
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.

(210) 497212

(111) 323569
(220) 2019 03 15
(210) 497215
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) WITAK PAWEŁ BALNEO, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUPLEX
(510), (511) 11 odpływy liniowe-odprowadzenie wody w kabinach
prysznicowych.
(111) 323570
(220) 2019 03 15
(210) 497220
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) WIELECHOWSKI ARKADIUSZ SZKATUŁKA BIŻUTERIA,
OZDOBY, DODATKI, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKATUŁKA I accessories
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, handel detaliczny, sprzedaż: biżuterii sztucznej, ozdób do włosów, zegarków,
obuwia, kosmetyków, chust, szali, czapek, rękawiczek, okulary, torby,
rajstop, pasków, portfeli, akcesoriów kosmetycznych.

(111) 323566
(220) 2019 03 14
(210) 497175
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) EFFECTIVE MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MANAGER Z GŁOWĄ
(540)

(111) 323571
(220) 2019 03 18
(210) 497295
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUTENSO
(510), (511) 30 nadzienie do słodyczy, wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem owocowym, słodkie polewy i nadzienia.

(591) fioletowy, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(111) 323572
(220) 2019 03 18
(210) 497301
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) MIRTCHANOV MONIKA EXPATAX DORADZTWO
PODATKOWE, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expatax doradztwo podatkowe
(540)

(732) EPP RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRONOVEL
(510), (511) 1 tworzywo sztuczne polipropylen.

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
podatkowe (rachunkowość).
(111) 323573
(220) 2019 03 19
(210) 497330
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Daj coś od siebie
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, napoje przyrządzone z mleka
lub zawierające mleko, marmolady owocowe, dżemy owocowe, koktajle mleczne, 30 herbata mrożona (nie dla celów medycznych), napoje
na bazie herbaty, sosy do lodów, mrożony jogurt [lody spożywczej],
syropy owocowe, syropy smakowe, syropy do naleśników, musy owocowe [sosy], musy (wyroby cukiernicze), musy czekoladowe, musy
deserowe, musy (słodycze), sosy owocowe, polewy do lodów, polewy
do deserów, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowa, kwas chlebowy
[napoją bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje warzywne, gazowane napoje (proszki
do napoje orzeźwiające, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
napoje bezalkoholowe, toniki [napoje nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje],
napoje (syropy do soki warzywne [napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje
do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
napoje z owoców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych],
napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok
pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje
z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania
napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw: soki gazowane,
owoce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców,
soki owocowe do użytku jako napoje, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady,
syropy do napojów, syropy do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej], koktajle owocowe,
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe .
(111) 323574
(220) 2019 03 19
(210) 497332
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metronidavet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający metronidazol.
(111) 323575
(151) 2019 08 14

(220) 2019 03 19
(441) 2019 04 29
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(210) 497348

(111) 323576
(220) 2019 03 19
(210) 497356
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) INWE100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWE100
(540)

(591) granatowy, żółty
(531) 24.15.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań.
(111) 323577
(220) 2019 03 19
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) DE AGOSTINI S.P.A., Novara (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEA CAPITAL
(540)

(210) 497371

(591) niebieski, biały, szary
(531) 01.03.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 323578
(220) 2019 03 19
(210) 497375
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Narzeczony na niby
(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, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], broszury, kalendarze, książki upominkowe,
książki informacyjne, książki z plakatami, torby papierowe, 18 torby
płócienne, torby podróżne, torby uniwersalne, torby sportowe, torby
do pracy, niewielkie torby podróżne, torby na ramię, torby na odzież
sportową, torby na ubrania, torby na zakupy, torby na parasole, torby na książki, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby
turystyczne, 21 kubki, kubki porcelanowe, kubki papierowe, kubki
do kawy, kubki podróżne, 25 odzież, swetry, odzież treningowa,, szaliki [odzież], nauszniki [odzież], kombinezony [odzież], kurtki [odzież],
ogrzewacze rąk [odzież], pikowane kurtki [odzież], opaski na głowę
[odzież], 35 reklama w zakresie filmów kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa,
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reklama radiowa, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive,
słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], konkursy przez telefon,
usługi rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja
filmów, rozrywka filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów,
usługi pokazów filmowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, produkcja filmów na płytach DVD
i CD-ROM, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych.
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26.02.01, 26.02.07, 26.11.11, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania
warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowe rośliny strączkowe, krojone warzywa, mieszanki warzywne, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych), przystawki na bazie warzyw, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawki, sałatki warzywne,
sałatki z roślin strączkowych, warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie
sojowym, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa
strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 30
artykuły spożywcze ze zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, kasza
bulgur, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza
perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kasze, kasze spożywcze,
kaszka ryżowa, konserwowane ziarna pełnego zboża, kuskus, kuskus
[grysik], kuskus [kasza], produkty spożywcze z kukurydzy, produkty
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie zbóż, przekąski
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzona
komosa ryżowa, przetworzone ziarna, pszenica przetworzona, zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone,
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 31 kasza jęczmienna
perłowa [niełuskana], nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża,
surowa pszenica, surowe warzywa.
(111) 323580
(220) 2019 03 20
(210) 497421
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie
wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], hosting stron internetowych.
(111) 323581
(220) 2017 11 09
(210) 478777
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) DOMERACKI MARCIN DUMEL, Dobre Miasto (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUMORYŚ
(540)

(111) 323579
(220) 2019 03 19
(210) 497376
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonduelle KASZETKA
(540)

(591) zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.02, 05.07.03, 05.09.01, 05.09.19,

(591) brązowy, biały, czarny, żółty, czerwony
(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry i zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe, grzechotki, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki mówiące,
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zabawki muzyczne, gry planszowe, gry quizowe, wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci, elektroniczne gry edukacyjne, pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], kostiumy
będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, grzechotki dla dzieci
z gryzakiem w formie pierścienia, klocki do zabawy [konstrukcyjne], elementy zabawek składanych do budowy, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, maty z zabawkami dla niemowląt,
przytulanki z pluszu, w tym przytulanki w kształcie poduszek, 35
sprzedaż towarów takich, jak: kosmetyki dla dzieci, gryzaki, torby,
plecaki, torebki, portfele, portmonetki, parasolki dla dzieci, kocyki,
ręczniki dziecięce, dla dzieci, narzuty do łóżeczek dziecięcych, ścianki ochronne do łóżek dziecięcych, bielizna pościelowa, odzież i buty
dziecięce, dziecięce okrycia głowy, wyprawki dziecięce, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, gry i zabawki
dla dzieci, grzechotki, maty z zabawkami dla niemowląt, przytulanki
z pluszu, w tym przytulanki w kształcie poduszek, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.

(111) 323582
(220) 2019 03 20
(210) 497424
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet Poland
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
(111) 323583
(220) 2019 03 20
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentPlanet
(540)

(510), (511) 44 usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia mowy, terapia mowy i słuchu, usługi
medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi
opieki medycznej, usługi pomocy medycznej.

(111) 323585
(220) 2019 03 22
(210) 497545
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) VITAMISIE
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 323586
(220) 2019 03 22
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) ŚLIWIŃSKI ADAM JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YANUSH
(540)

(210) 497548

(210) 497425

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(591) czerwony, czarny
(531) 26.07.05, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie
wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], hosting stron internetowych.
(111) 323584
(220) 2019 03 21
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) WAŁASZEWSKI KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kompas Koordynacyjny
(540)
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(210) 497513

(591) niebieski, zielony, szary, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11,
26.03.02, 26.03.04, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.07

(111) 323587
(220) 2019 03 22
(210) 497555
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) BLACKWIRE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELAN
(510), (511) 3 dodatki do prania, farbki do prania, krochmal, kulki do prania z detergentem, mydła do prania, odplamiacze, płyny
do prania, preparaty do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do płukania tkanin,
preparaty do wybielania tkanin, preparaty do wywabiania i usuwania plam, preparaty do zmiękczania tkanin, preparaty do konserwowania tkanin, preparaty ułatwiające prasowanie, impregnaty do tkanin, proszki do prania, środki do namaczania prania, środki ochronne
do prania, środki rozjaśniające i wybielające do prania, środki wygładzające i nadające praniu połysk.
(111) 323588
(220) 2019 03 25
(210) 497645
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECHMOVE
(510), (511) 20 biurka, ruchome biurka, przenośne biurka, biurka
i stoły, biurka modułowe [meble], biurka do celów biurowych, biurka
z regulacją wysokości, pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej,
stoły, stoły [meble], stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły
biurowe, stoły kreślarskie, stoły piknikowe, stoły kuchenne, warsztatowe (stoły-), stoły (blaty-), kontuary [stoły], stoły metalowe, stoły
toaletowe, stoły warsztatowe, stoły z kozłami, stoły do kartotek, stoły
do jadalni, stoły do tapetowania, składane stoły tapeciarskie, biurka
i stoły, stoły do masażu, przemysłowe stoły robocze, stoły kreślarskie
[meble], fotele biurowe, krzesła biurowe, meble biurowe, przenośne
ścianki biurowe, meble biurowe metalowe, krzesła [fotele] biurowe,
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wolnostojące biurowe ścianki działowe, warsztatowe (stoły-), stoły
warsztatowe, stoły warsztatowe dla stolarzy, przemysłowe stoły robocze, meble do użytku przemysłowego.

(111) 323589
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPIEKA I ZDROWIE TWOJA APTEKA
(540)

(210) 497651

(591) zielony, niebieski, czerwony, żółty
(531) 04.05.03, 26.01.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne
do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie,
kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego, syropy do użytku
farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku
okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm,
preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące
układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne
do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, farmaceutyczne
preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty
farmaceutyczne w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, preparaty farmaceutyczne
do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne
podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji, preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty
farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne],
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego,
środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku
farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego,
albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu do użytku
farmaceutycznego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw
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ostudzie, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu
nerwowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu
rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia rozsianego,
preparaty farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty i substancje
farmaceutyczne zapobiegające nowotworom, preparaty farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
hormonalnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób kostnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w chemioterapii, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń wzwodu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
zapalnym, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku
w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych,
produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zapalenia przełyku, produkty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia
do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty z kory
do użytku farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne
zapobiegające puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające
na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające
na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki
u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne
do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne
z właściwościami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, preparaty i substancje
farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty
i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi,
preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa,
wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu
serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
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preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów
czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów choroby
popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry
u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do wdychania do leczenia
nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów
spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego,
preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii,
produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, preparaty
farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty
i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, preparaty i substancje
farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom
układu nerwowego, preparaty farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego,
preparaty
farmaceutyczne
stosowane
do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania chorobom
układu moczowo-płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające
wypryskom skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płciowo-moczowego,
44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.

(111) 323590
(220) 2019 03 25
(210) 497652
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) WIECZOREK MAREK VITALPOL PPH, Świniary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitalpol
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.06, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 fasola świeża, groch świeży, soczewica świeża, [warzywa], rośliny.
(111) 323591
(220) 2018 03 19
(210) 483739
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) KACZMARSKI GRZEGORZ ERNEST EMERMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARD SEARCH AND RESCUE DRONE
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(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 03.07.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 ratownictwo medyczne z zakresie transportu, usługi
ratownicze w razie katastrof komunikacyjnych i klęsk żywiołowych
związanych z transportem, ratownictwo medyczne w zakresie transportu i usługi poszukiwawcze w zakresie ratownictwa w transporcie
za pomocą urządzeń latających, usługi kurierskie i pocztowe, konfekcjonowanie towarów, pakowanie towarów i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie i/lub przez Internet
drogą pocztowa lub kurierską, także za pomocą urządzeń latających,
usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców farmaceutycznych, artykułów
medycznych, środków farmaceutycznych, sprzętu medycznego,
transport medyczny, transport sanitarny, autonomiczny transport
leków, krwi, defibrylatorów, sprzętu medycznego za pomocą urządzeń latających, wypożyczanie bezzałogowych, zdalnie sterowanych pojazdów lotniczych, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń z zakresu pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, usługi
edukacyjne w zakresie szkoleniach pilotów i operatorów statków
powietrznych (załogowych i bezzałogowych), usługi w zakresie
prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce
medycznej, procedur bezpieczeństwa i prawnej, usługi edukacyjne
dla instytucji publicznych i innych wszelkich podmiotów w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce medycznej, procedur bezpieczeństwa i prawnej, publikacje o tematyce
medycznej i prawnej, szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego, usługi
produkcji filmów i widowisk telewizyjnych, reportaże, fotoreportaże, usługi fotograficzne, tworzenie lotniczej dokumentacji fotograficznej, internetowe audycje audio-wizualne, usługi organizowana
widowisk telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych, interaktywnych audycji za pośrednictwem sieci Internet, usługi wydawnicze, usługi publikowania zdjęć, książek i periodyków o tematyce
medycznej, ratowniczej, prawnej i technicznej w zakresie obsługi
urządzeń latających, usługi publikowania elektronicznego on-line
zdjęć, książek i periodyków, pisanie i publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, montaż filmów i widowisk telewizyjnych, obróbka
zdjęć, usługi studia filmowego i fotograficznego, wypożyczanie nagrań filmowych, udostępnianie plików z utworami audiowizualnymi
ze strony internetowej przez sieć Internet, doradztwo zawodowe
związane z edukacją i szkoleniami, 44 usługi wykwalifikowanych
ratowników w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez oraz
nieszczęśliwych zdarzeń losowych, usługi realizowane przez straże
pożarne i inne podmioty wykonujące działalność w zakresie szeroko
rozumianego ratownictwa, ratownictwo medyczne-pomoc medyczna, usługi ratownicze w razie katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwo medyczne, 45 pośrednictwo w sprzedaży praw własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, ochrona osób i mienia za pośrednictwem urządzeń latających, usługi gaszenia pożarów, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośrednictwem
urządzeń latających, kontrola i nadzór nad nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośrednictwem urządzeń latających, monitorowanie z powietrza przy użyciu urządzeń
wizyjnych, monitoring systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowych, prowadzeniu analiz i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem osób i mienia dla celów dydaktyczno-naukowych, poszukiwanie osób zaginionych za pomocą urządzeń
latających, usługi ratownicze w zakresie poszukiwań osób i mienia,
usługi poszukiwawcze za pomocą urządzeń latających.
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(111) 323592
(220) 2018 03 19
(210) 483741
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) KACZMARSKI GRZEGORZ ERNEST EMERMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SARD-Search And Rescue Drone
(510), (511) 39 ratownictwo medyczne z zakresie transportu, usługi ratownicze w razie katastrof komunikacyjnych i klęsk żywiołowych związanych z transportem, ratownictwo medyczne w zakresie transportu i usługi poszukiwawcze w zakresie ratownictwa
w transporcie za pomocą urządzeń latających, usługi kurierskie
i pocztowe, konfekcjonowanie towarów, pakowanie towarów i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie i/
lub przez Internet drogą pocztowa lub kurierską, także za pomocą urządzeń latających, usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców
farmaceutycznych, artykułów medycznych, środków farmaceutycznych, sprzętu medycznego, transport medyczny, transport
sanitarny, autonomiczny transport leków, krwi, defibrylatorów,
sprzętu medycznego za pomocą urządzeń latających, wypożyczanie bezzałogowych, zdalnie sterowanych pojazdów lotniczych, 41
usługi dotyczące organizowania szkoleń z zakresu pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, usługi edukacyjne w zakresie
szkoleniach pilotów i operatorów statków powietrznych (załogowych i bezzałogowych), usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce medycznej, procedur
bezpieczeństwa i prawnej, usługi edukacyjne dla instytucji publicznych i innych wszelkich podmiotów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce medycznej, procedur bezpieczeństwa i prawnej, publikacje o tematyce medycznej
i prawnej, szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego, usługi produkcji
filmów i widowisk telewizyjnych, reportaże, fotoreportaże, usługi
fotograficzne, tworzenie lotniczej dokumentacji fotograficznej, internetowe audycje audio-wizualne, usługi organizowana widowisk
telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych, interaktywnych
audycji za pośrednictwem sieci Internet, usługi wydawnicze, usługi
publikowania zdjęć, książek i periodyków o tematyce medycznej,
ratowniczej, prawnej i technicznej w zakresie obsługi urządzeń latających, usługi publikowania elektronicznego on-line zdjęć, książek i periodyków, pisanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż filmów i widowisk telewizyjnych, obróbka zdjęć, usługi
studia filmowego i fotograficznego, wypożyczanie nagrań filmowych, udostępnianie plików z utworami audiowizualnymi ze strony
internetowej przez sieć Internet, doradztwo zawodowe związane
z edukacją i szkoleniami, 44 usługi wykwalifikowanych ratowników
w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez oraz nieszczęśliwych zdarzeń losowych, usługi realizowane przez straże pożarne
i inne podmioty wykonujące działalność w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa, ratownictwo medyczne-pomoc medyczna,
usługi ratownicze w razie katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwo medyczne, 45 pośrednictwo w sprzedaży praw własności
intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, utworów audio-video, ochrona osób i mienia
za pośrednictwem urządzeń latających, usługi gaszenia pożarów,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośrednictwem urządzeń latających, kontrola i nadzór nad nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za pośrednictwem urządzeń latających, monitorowanie z powietrza przy
użyciu urządzeń wizyjnych, monitoring systemów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i antywłamaniowych, prowadzeniu analiz
i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem osób i mienia dla celów
dydaktyczno-naukowych, poszukiwanie osób zaginionych za pomocą urządzeń latających, usługi ratownicze w zakresie poszukiwań osób i mienia, usługi poszukiwawcze za pomocą urządzeń
latających.
(111) 323593
(220) 2018 05 07
(210) 485675
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elly EXPERT
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, złoty, biały
(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej, wkładki, podpaski, tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję,
pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję,
wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady
do przewijania niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe chusteczki do wycierania, papier higieniczny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, 20 maty
do przewijania niemowląt wielokrotnego użytku, 25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu.
(111) 323594
(220) 2018 09 03
(151) 2019 07 31
(441) 2018 10 15
(732) BEŁZ RAFAŁ EVERSTAR, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVERSTAR
(540)

(210) 490052

(591) zielony, szary
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 materace, poduszki, pościel.
(111) 323595
(220) 2018 09 27
(210) 491051
(151) 2019 08 08
(441) 2019 01 14
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLAY NEXT
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne,
filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, 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 towa-
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rów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde,
dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo
i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej,
w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych
do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia
na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne
do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne
działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui
na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej
i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.:
aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywa-
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nia i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy,
audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania
sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym
dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde,
dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo
i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komórkowych, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej,
w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych
do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia
na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne
do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne
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działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui
na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci
prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów
informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi
telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów,, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie
filmów kinowych, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów,
publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych,
usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
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dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW
poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy
telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy
i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści
multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie książek związanych
z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie informacji, opinii
i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci
komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi
techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym
oraz w systemie telewizji interaktywnej, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalowanie
oprogramowania komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], usługi pomocy
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, wynajmowanie
oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi techniczne związane
z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania,
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
komputerowego i informatycznego.

(111) 323596
(220) 2018 10 23
(210) 491897
(151) 2019 08 01
(441) 2019 01 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smaczne Wędliny KIEŁBASA KRESOWA Z SZYNKI
(540)

(591) beżowy, brązowy, różowy, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 25.05.02, 06.07.07,
06.07.08, 06.07.25
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

170

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 323597
(220) 2019 03 25
(210) 497653
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) KORCZ-ROZŁOWSKA AGATA HI 5, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi 5
(540)

(591) żółty, fioletowy, niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony,
różowy
(531) 26.04.09, 26.01.17, 26.01.18, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne, wystawianie przedstawień i spektakli artystycznych, kulturalnych,
rozrywkowych, organizowanie przedstawień spektakli artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, zarządzanie stroną artystyczną
przedstawień i spektakli artystycznych, kulturalnych rozrywkowych,
wspomaganie wystawiania przedstawień i spektakli artystycznych,
kulturalnych, rozrywkowych, warsztaty kulturalne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, kulturalne, rozrywkowe i artystyczne dla dzieci i dorosłych, usługi szkoleniowe i instruktażowe, edukacyjne usługi doradcze, pozaszkolne form
edukacji, edukacji artystycznej, kulturalnej dla dorosłych i dzieci, pozaszkolne formy edukacji sportowej i zajęć sportowych dla dorosłych
i dzieci, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu
rekreacyjnego, zamawianie artystów na imprezy (usługi organizatora), organizowanie widowisk [impresariat].
(111) 323598
(220) 2019 03 15
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) WITAK PAWEŁ BALNEO, Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALNEO
(540)

(210) 497231

(591) niebieski, ciemnoróżowy, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 11 odpływy liniowe-odprowadzenie wody w kabinach
prysznicowych.
(111) 323599
(220) 2019 03 15
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) OkazYEAH
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 497235

(111) 323600
(220) 2019 03 18
(210) 497282
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) BIESZK KAMIL SMART CONTAINERS, Banino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CONTAINERS
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z kontenerami metalowymi, niemetalowymi oraz chłodniczymi stosowanymi
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w transporcie za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, 37 serwis i naprawa kontenerów metalowych,
niemetalowych oraz chłodniczych stosowanych w transporcie, 39
wynajem modułów i pojemników, do magazynowania i transportu,
wynajem kontenerów do magazynowania, składowania i transportu.

(111) 323601
(220) 2018 11 28
(210) 493227
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) WÓJCIK MARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL);
WÓJCIK DARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ, WÓJCIK
ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL);
WÓJCIK ANDRZEJ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ, WÓJCIK
ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawa na prezent
(540)

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.03.04, 01.15.11, 08.07.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna kawy, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe, 33
napoje alkoholowe na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej świadczone online w związku z następującymi towarami: produkty spożywcze obejmujące wyroby z mięsa, słodycze i wyroby cukiernicze,
napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje bezalkoholowe, artykuły
upominkowe, pamiątki, podarki, śmieszne gadżety, kosze upominkowe, usługi związane z listami prezentów, 39 doręczanie prezentów,
pakowanie prezentów, 45 przygotowywanie zindywidualizowanych
pudełek z prezentami. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323602
(220) 2019 01 11
(210) 494709
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Grzesiu Glut
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 323603
(220) 2019 01 22
(210) 495054
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) ONE ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) one ARCHITEKCI
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 42 badania naukowe, badania techniczne, badania
w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony środowi-
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ska, doradztwo w zakresie formalno-prawnych wymogów ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie oszczędności energii, kontrola
jakości, opracowywanie dokumentów warunkujących uzyskanie
pozwoleń i decyzji środowiskowych, opracowywanie dokumentacji
w zakresie ochrony środowiska, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
wzornictwo przemysłowe.

(111) 323604
(220) 2019 02 04
(210) 495540
(151) 2019 07 24
(441) 2019 03 25
(732) CIEŚLA AGNIESZKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) U siebie mimo wieku
(510), (511) 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego,
konsultacje budowlane, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, montaż wyposażenia kuchennego, 42
usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi inżynieryjne, badania naukowe, badania techniczne, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, projektowanie urbanistyczne, miernictwo, wzornictwo przemysłowe, 43 domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, 44 świadczenie usług przez domy opieki
nad starszy mi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, sanatoria.
(111) 323605
(220) 2019 02 04
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) BIOACTIVE-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 495575

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, beżowy
(531) 29.01.15, 26.05.15, 05.03.13
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne
lub weterynaryjne, chemiczne środki dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa z wyłączeniem herbicydów,
fungicydów i insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, mianowicie preparaty ochrony owadów, preparaty ochrony pszczół,
preparaty zwiększające wigor i instynkt higieniczny rodziny pszczelej, preparaty zabezpieczające pszczoły przed skutkami skażenia
środowiska, 3 kosmetyki, kremy nielecznicze, kremy ochronne, maści nielecznicze, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nielecznicze spraye do ciała, żele do ciała do użytku
kosmetycznego, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne
niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, mleczka kosmetyczne, mydła i żele kosmetyczne, puder do twarzy, puder dla niemowląt, nieleczniczy puder
do twarzy i ciała, szampony, 5 preparaty farmaceutyczne, naturalne
środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, napary lecznicze, nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty wspomagające leczenie choroby hemoroidalnej,
preparaty na hemoroidy, preparaty zawierające ekstrakt z chmielu
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zwyczajnego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy lecznicze dla dzieci, maści lecznicze, maści antyseptyczne, czopki, czopki
przeciw hemoroidom, spraye lecznicze, lecznicze żele do ciała, żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, farmaceutyczne płyny
do skóry, kompresy, płynne opatrunki w sprayu, aerozole chłodzące do celów medycznych, lecznicze szampony, talk leczniczy, fungicydy, herbicydy i insektycydy, środki weterynaryjne, mianowicie
preparaty ochrony owadów, preparaty ochrony pszczół, preparaty
zwiększające wigor i instynkt higieniczny rodziny pszczelej, preparat weterynaryjny dla owadów, preparat weterynaryjny dla pszczół,
35 doradztwo biznesowe, doradztwo techniczne, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, usługi w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 42 usługi badawcze, usługi
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych i biotechnologii, w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usługi w zakresie badań
biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami farmaceutycznymi, ekspertyzy w zakresie technologii, 45 zarządzenie własnością
przemysłową i prawami autorskimi, doradztwo dotyczące własności
przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich.

(111) 323606
(220) 2019 02 05
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 08
(732) PAWLIKOWSKI WITOLD, Polków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) funciak.pl
(540)

(210) 495615

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy gier komputerowych, nagrane programy komputerowe, ładowalne programy
komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania z Internetu, programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, sprzęt i akcesoria komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne, 35
reklama, usługi w zakresie promocji, prowadzenie i nadzorowanie
promocji handlowych i programów lojalnościowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego i 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,
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preparatów 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 po-
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włok, narzędzi 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 detaliczne-
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go, usługi sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży 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 szkla-
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nych do napojów, dzbanków, usługi handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej on-line oraz usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży 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
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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
szczeniąt, 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, 36 operacje
walutowe, wymiana pieniędzy, usługi kantorów, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, dostarczanie waluty obcej, handel walutami, handel walutami on-line w czasie rzeczywistym, informacja finansowa w postaci kursów walut, notowania
kursów wymiany walut, przewidywanie kursów walutowych, rynek
dewizowy, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji o kursach wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie informacji na temat cen
kursu walut, usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, wymiana i przelew środków pieniężnych, zapewnianie list kursów walutowych, biura wymiany walut, usługi
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieruchomości,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon (home banking),
informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość hipoteczna,
biura informacji kredytowej, ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie finansami, wycena finansowa w ubezpieczeniach, bankowości i dotycząca nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwarancje jako kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe,
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa
kart debetowych i kredytowych, emisja kart debetowych i kredytowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe, notowania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie
i patronat finansowy, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, filmowych i radiowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia, wymiana
waluty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie aktywami, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line materiałów
niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, studia filmowe, fotografia, fotoreportaże, salony gier,

Nr 12/2019

usługi gier świadczone on-line, organizowanie gier hazardowych,
usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zajęć, imprez, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, produkcja imprez sportowych, udzielanie informacji
związanych ze sportem, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek.

(111) 323607
(220) 2019 02 06
(210) 495656
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CANDITON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia miejsc intymnych.
(111) 323608
(220) 2019 02 08
(210) 495754
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) COLDACTIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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(111) 323609
(220) 2019 02 08
(210) 495755
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) INOVOX
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 323610
(220) 2019 02 08
(210) 495757
(151) 2019 08 02
(441) 2019 04 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) IBUSIN
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
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medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323611
(220) 2019 02 11
(210) 495794
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLOVV
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35
sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem witryn internetowych), prowadzenie działań związanych z reklamą i promocją napojów.
(111) 323612
(220) 2019 02 12
(210) 495842
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XDe COSMETICS
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 25.07.20, 26.01.06, 26.04.18, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodorujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty
do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów
Innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk
kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska,
woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki,
kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające,
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu,
środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki
do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
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w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej kosmetyki
w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji
skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia,
balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele
do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele
do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła anty bakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy
diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia,
guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych,
intymne preparaty nawilżające, jod co celów farmaceutycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków
ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny
do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze
płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony,
środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(111) 323613
(220) 2019 02 12
(210) 495843
(151) 2019 08 05
(441) 2019 04 15
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANABO
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
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(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodorujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty
do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda
toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy
tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki
nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, kosmetyki
do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej kosmetyki
w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji
skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia,
balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele
do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele
do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła anty bakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy
diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia,
guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych,
intymne preparaty nawilżające, jod co celów farmaceutycznych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków
ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny
do celów farmaceutycznych, anty bakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła,
płyny lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię
lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole
mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
tampony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty
witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze,
zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

(111) 323614
(151) 2019 08 08

(220) 2019 02 20
(441) 2019 04 23

(210) 496154
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(732) FUNDACJA ZANIM, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEBO W MIEŚCIE
(540)

obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie turystyczne i sportowe, obuwie plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on line (internetowej) odzieży
i obuwia.

(531) 01.15.11, 27.05.01, 06.07.05, 20.07.01, 26.05.16
(510), (511) 39 dystrybucja towarów, książek, podręczników szkolnych i czasopism, dystrybucja gazet, 41 dostarczanie informacji
dotyczących książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja religijna, dzierżawa kin, organizowanie przyjęć, organizowanie
spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, producenckie usługi muzyczne, wypożyczanie książek, publikowanie
książek, studia nagrań, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi barowe, restauracje, pensjonaty, stołówki.
(111) 323615
(220) 2019 03 12
(210) 497051
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) PASZEK JACEK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROBOTHINGS
(510), (511) 9 wzmacniacze mocy, elektroniczne moduły kodujące,
elektroniczne moduły ładowalne, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, fotowoltaiczne moduły słoneczne, karty
mikroprocesorowe, modulatory promieniowe, modulatory światła,
moduły fotowoltaiczne, moduły multichipowe, moduły pamięci
elektronicznych, moduły pamięciowe, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły prostownikowe, moduły przerywające, moduły rozszerzenia pamięci, moduły słoneczne, moduły
sterująco-kontrolne [elektryczne], moduły układów scalonych, moduły wejściowe, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania,
procesory modulacji impulsowo-kodowej.
(111) 323616
(220) 2019 03 21
(210) 497530
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zalotna Baśka Monster
(510), (511) 3 maseczki i maski do twarzy.
(111) 323617
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNLANSE
(540)
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(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa,
odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież
turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych
i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież
termoaktywna, bielizna osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty,
swetry, bluzy, bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki, szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy,
wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie męskie,

(111) 323618
(220) 2019 03 25
(210) 497656
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HIWAY. Telewizja poczeka.
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk [urządzenia
do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych
abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń
informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 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, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów 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 on-line, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 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, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych,
produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 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
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programów radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia
lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach
rozrywkowych, rozrywka interaktywna on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne [produkcja], usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm
wideo, publikowanie książek, publikowanie on-Iine elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie systemów komputerowych.

two w zakresie zarządzania personalnego: pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej, usługi pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych,
usługi specjalistycznego doradztwa handlowego, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego i rekrutacji personelu, usługi udostępniania know-how w zakresie działalności handlowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów i usług dla innych
przedsiębiorstw, zamówienia handlowe, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usług na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie franchising, udzielanie pomocy w zakresie organizowania i doradztwa dot.
prowadzenia punktów sprzedaży w ramach sieci franchisingowej,
import-eksport towarów i usług, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, magazynowanie, pakowanie i konfekcjonowanie produktów, dostarczanie towarów, 44 usługi salonów
kosmetycznych, usługi klinik kosmetycznych, 45 udzielanie licencji
praw własności przemysłowej i praw autorskich, udzielanie licencji
dla projektów franczyzowych, zarządzanie własnością intelektualną
i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, know-how.

(111) 323619
(220) 2019 03 25
(210) 497657
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) SANOFI, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) NORMABIOTIC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne, dodatki do żywności, suplementy diety, substancje mineralne, witaminy.

(111) 323621
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNLANSE
(540)

(111) 323620
(220) 2019 03 18
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) KYZIOŁ EWELINA L’ORIENT, Kuchary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u Franciszka MYDLARNIA
(540)

(210) 497661

(210) 497288

(591) turkusowy
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki: kremy, emulsje, płyny do twarzy i co ciała,
pianki kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty, środki kosmetyczne do makijażu i demakijażu,
środki upiększające, produkty kosmetyczne do opalania i ochrony
przed słońcem, preparaty do depilacji, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, preparaty do pielęgnacji paznokci, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, środki
bakteriobójcze, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, borowina do kąpieli, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów
medycznych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, jodyna, oleje i zioła lecznicze,
preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, środki oczyszczające,
środki medyczne przeciw poceniu się, tampony, podpaski, środki
do czyszczenia i odświeżania powietrza, kremy do celów leczniczych,
olejki i balsamy lecznicze, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty lecznicze dla skóry alergicznej i trądzikowej, preparaty lecznicze
dla skóry z problemami łuszczycowymi, preparaty witaminowe, produkty przeciwsłoneczne jako maści przeciw oparzeniom słonecznym, artykuły dietetyczne do celów medycznych, produkty do diet
żywieniowych do stosowania leczniczego, 35 prowadzenie sklepów
i hurtowni z artykułami kosmetycznymi, preparatami do pielęgnacji
ciała i włosów, artykułami perfumeryjnymi, preparatami leczniczymi
dla skóry i włosów, wszelkie rodzaje sprzedaży, w tym on-line oraz
sprzedaży wysyłkowa artykułów kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji ciała i włosów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-

(591) biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieskim
(531) 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa,
odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież
turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych
i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież
termoaktywna, bielizna osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty,
swetry, bluzy, bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki,
szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy, wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie
młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie
turystyczne i sportowe, obuwie plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on line (internetowej) odzieży i obuwia.
(111) 323622
(220) 2019 03 25
(210) 497663
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOOS
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów,
usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego
pojemników na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie,
lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323623
(220) 2019 03 25
(210) 497664
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOODLOODZIE
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone,
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe,
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30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące
do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników
na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 323624
(220) 2019 03 25
(210) 497667
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODTRUCK
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone,
orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe,
30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt
(lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące
do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi
handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników
na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi
mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323625
(220) 2019 03 25
(210) 497669
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODBUS
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub napojów,
usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego
pojemników na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie,
lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 323626
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWARDZIK
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01

(210) 497671
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(510), (511) 29 ryby, drób, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce morza, składniki do sporządzania zup, zupy, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej, zawartości tłuszczu i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, mrożone
frytki, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, flaki,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin szczątkowych, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne
i owocowe, grzyby mrożone, dania mrożone, 30 mrożone wyroby
mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, lód, lody, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle.
kanapki, pizze mrożone, pizza, jogurt mrożony jako lody spożywcze,
ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, pyzy mrożone, kopytka mrożone.

(111) 323627
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNLANSE
(540)

(210) 497674

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa,
odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież
turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych
i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież
termoaktywna, bielizna osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty,
swetry, bluzy, bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki, szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy,
wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie męskie,
obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie turystyczne i sportowe, obuwie plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on-line (internetowej) odzieży
i obuwia.
(111) 323628
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA W GWIAZDACH TWOJA APTEKA
(540)

(210) 497688

(591) niebieski, zielony, czerwony, żółty
(531) 26.02.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne
do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farma-
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ceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie,
kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego, syropy do użytku
farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku
okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm,
preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące
układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne
do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, farmaceutyczne
preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty
farmaceutyczne w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, preparaty
farmaceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty
farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne
do leczenia artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji, preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące
[preparaty farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, preparaty
bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne do użytku
w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające
rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości,
środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne
działające na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
powstawaniu rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia
choroby Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku w onkologii,
preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające nowotworom, preparaty farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób kostnych, preparaty farmaceutyczne do użytku
w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń wzwodu,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne
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do stosowania w hematologii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń metabolicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do ciała
do użytku farmaceutycznego, ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg
oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające
puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające na obwodowy
układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy
układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry
podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia
nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób sercowo-naczyniowych, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty i substancje
farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, wstrzykiwane
preparaty farmaceutyczne do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu serca, produkty
farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu odpornościowego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu
oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób .żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń narządów czucia, preparaty farmaceutyczne
do leczenia objawów choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne
do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu,
preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej
ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych
z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego, preparaty i substancje farmaceutyczne
do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku
przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku
w onkologii, produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu
mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, preparaty
farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty i preparaty
farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia
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chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, preparaty
farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu
zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania
chorobom układu moczowo-płciowego, produkty farmaceutyczne
do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, wziewne
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu chorób układu płciowo-moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych.

(111) 323629
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POD ORŁEM
(540)

(210) 497690

(591) biały, zielony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne,
przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe
preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne,
środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny
do skóry, preparaty farmaceutyczne do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty
i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne
na przeziębienie, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust,
musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku
farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego, syropy
do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty
farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia
ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy,
preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne
do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki
żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty farmaceutyczne w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy,
preparaty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, preparaty farma-
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ceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji,
preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty
farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe
do użytku farmaceutycznego, preparaty bakteriologiczne do użytku
farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu do użytku farmaceutycznego,
produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne działające na organy
trawienne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, środki
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku w onkologii,
preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty
i substancje farmaceutyczne zapobiegające nowotworom, preparaty
farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
kostnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń wzwodu, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń nerek, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg
oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające
puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające na obwodowy układ
nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy układ
nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych,
preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwgorączkowymi,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych,
preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń
owadów, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami
przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne do leczenia
reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu
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odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń układu trawiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób .żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia
objawów choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do wdychania do leczenia
nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób związanych z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego, preparaty
i substancje farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty i substancje
farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii, produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez
bakterie, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
schorzeń wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry
spowodowanemu ciążą, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, preparaty
farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne
stosowane do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania chorobom
układu moczowo-płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego,
produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płciowo-moczowego, 44 usługi farmaceutyczne,
usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.

(111) 323630
(220) 2019 03 26
(210) 497713
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my WEDDING Dream
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 czasopisma, gazety, fotografie, periodyki, kalendarze, katalogi, plakaty, papeteria, publikacje, 35 reklama, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie: agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych: druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, reklamy, 41 publikacje elektroniczne online książek
i periodyków, organizacja wystaw w celach związanych z kulturą
i edukacją, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji i konkursów, pokazów, usługi w zakresie:
studia filmowe, produkcja filmów, organizowanie kongresów i konferencji, publikacja książek, organizacja przyjęć, balów, rozrywka,
organizowanie loterii.

(111) 323631
(220) 2019 03 26
(210) 497730
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) KŁOSKOWSKI JAKUB OLD HOUSE APARTAMENTS POZNAŃ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Old House Apartments
(510), (511) 36 wynajem mieszkań.
(111) 323632
(220) 2019 03 26
(210) 497734
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) JUN FENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Câliner Kyanite
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna jednorazowa, bielizna termoaktywna, nakrycia głowy, buty, akcesoria do odzieży, bielizny i butów zawarte w tej klasie.
(111) 323633
(220) 2019 03 27
(210) 497759
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary, niegazowane
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, wody stołowe, mineralne
i smakowe, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy,
koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje warzywne, napoje zawierające witaminy, piwo I produkty
piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój],
skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje
typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowej, proszki i pastylki do wytwarzania
napojów musujących.
(111) 323634
(220) 2019 03 27
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) DMOCHEWICZ ŁUKASZ, Tomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T1 TAKE1
(540)

(210) 497761

(591) czarny
(531) 27.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, buty sportowe, buty
sznurowane, buty za kostkę, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież!,
kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, majtki, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje
przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce
[odzież], 35 reklama na rzecz osób trzecich w zakresie komunikacji
ze społeczeństwem, zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem
środków przekazu odnośnie towarów i usług z branży odzieżowej,
obuwniczej, rozrywkowej, reklamowej oraz prawnej, agencje reklamowe, 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, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
marketingowe, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, dubbing, informacja o imprezach
rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne,
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 widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie
sprzętu audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, 45 usługi prawne, usługi świadczone przez prawników,
pomoce prawne i usługi prawne doradców osobistych na rzecz osób
fizycznych, grup osób, organizacji i przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 323635
(220) 2019 03 27
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 06
(732) BLUMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUMEDICA
(540)
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(210) 497784

(591) zielony, szary
(531) 02.01.23, 02.03.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania rentgenowskie w celach medycznych, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie
rodzenia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
związane ze stomatologią, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kliniki medyczne,
konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż, ochrona zdrowia, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna
i zdrowotna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pomoc
stomatologiczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie
placówek medycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia
z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dentystyczne, usługi dietetyków, usługi fizjoterapii, usługi ginekologiczne, usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.
(111) 323636
(220) 2019 03 20
(210) 497472
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SADVA
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części
i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne,
walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby
ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, zestawy podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki
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toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki
perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby
jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby
podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki,
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety
podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 323637
(220) 2019 04 04
(210) 498277
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN POŻYCZKI
(540)

(591) biały, niebieskl, czerwony
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie udzielania kredytów.
(111) 323638
(220) 2019 03 20
(210) 497449
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) BAJEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXAS CLUB
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 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: torebki, portmonetki i portfele,
torebki męskie, torebki na biodra [nerki], apaszki, balerinki [obuwie],
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bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bermudy (szorty), bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bojówki, botki, bryczesy, buty damskie, buty sportowe, chustki
[apaszki], chusty na głowę, chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy],
czapki sportowe, damskie luźne topy, dżinsy, getry, golfy [odzież], japonki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule sportowe, koszulki bez
rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki
polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, kurtki, kurtki bluzy, kurtki
dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], legginsy, letnie sukienki,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki,
mokasyny, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie,
odzież, ogrodniczki, opaski na głowę, paski, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki
[odzież], sandały, skarpetki, spódnice, spodenki, spódnica-spodnie,
spodnie, spodnie dresowe, sukienki damskie, swetry, szale, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, topy do biegania, tuniki, ubrania
codzienne, wiatrówki, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: torebki, portmonetki
i portfele, torebki męskie, torebki na biodra [nerki], apaszki, balerinki
[obuwie], bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bermudy (szorty),
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bojówki, botki, bryczesy, buty damskie, buty sportowe,
chustki [apaszki], chusty na głowę, chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, damskie luźne topy, dżinsy, getry, golfy [odzież],
japonki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule sportowe, koszulki
bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, kurtki, kurtki bluzy, kurtki
dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], legginsy, letnie sukienki,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki,
mokasyny, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie,
odzież, ogrodniczki, opaski na głowę, paski, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki
[odzież], sandały, skarpetki, spódnice, spodenki, spódnica-spodnie,
spodnie, spodnie dresowe, sukienki damskie, swetry, szale, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, topy do biegania, tuniki, ubrania
codzienne, wiatrówki, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.

(111) 323639
(220) 2019 03 20
(210) 497451
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki Classic najeżone bakaliami w czekoladzie
mlecznej
(540)

(591) brązowy, biały, pomarańczowy, fioletowy, żółty, niebieski
(531) 08.01.18, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15,
05.07.06, 05.07.10, 26.01.03, 26.01.18, 27.07.01
(510), (511) 30 lody.
(111) 323640
(220) 2019 03 20
(210) 497452
(151) 2019 08 30
(441) 2019 05 06
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VOZILLA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy lądowe i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi naprawy
i konserwacji pojazdów, usługi myjni samochodowych.
(111) 323641
(220) 2019 03 20
(210) 497461
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRZEŚKI
(510), (511) 30 sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów.
(111) 323642
(220) 2019 03 20
(210) 497463
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORTOSIL
(510), (511) 5 preparaty wspomagające utrzymanie zdrowych kości.
(111) 323643
(220) 2019 03 20
(210) 497467
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IGLOBOX
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze kontenery transportowe, chłodnie, pojemniki chłodnicze, skrzynki na mięso [chłodzące],
urządzenia chłodnicze, zamrażarki, wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], 12 wózki ręczne chłodnicze, pojazdy
i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, pojazdy samozaładowcze, pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku w pojazdach,
pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, pojemniki na kółkach do transportu towarów, 39 pakowanie i składowanie towarów, transport, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, magazynowanie, magazynowanie w chłodniach, przechowywanie towarów w chłodniach, pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, usługi magazynowania żywności mrożonej,
udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich
temperaturach, udostępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produktów mrożonych, usługi przechowywania żywności, usługi
przechowywania w chłodniach, dostawa żywności, usługi transportowe, wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, udostępnianie pojazdów do wynajmu, wypożyczanie środków transportu, 40
konserwowanie żywności, mrożenie żywności, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, zamrażanie.
(111) 323644
(220) 2019 03 20
(210) 497470
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.06
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(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części
i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne,
walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby
ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, zestawy podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki
toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki
perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby
jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby
podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki,
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety
podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 323645
(220) 2019 03 20
(210) 497471
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(531) 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części
i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary,
zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne,
walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby
ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, zestawy podróżne,
okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki
toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki
perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby
jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby
podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki,
wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety
podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
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sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 323646
(220) 2019 03 22
(210) 497594
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) BIPROGEO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bp BIPROGEO PROJEKT
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 07.11.10, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, usługi budowlane
konstrukcyjne, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej
architektury, 42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, w tym z zakresu
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod budownictwo, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót
budowlanych, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane
powykonawcze, usługi projektowe, badawcze i analizy techniczne
geodezyjno-budowlane, plany zagospodarowania terenu, projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz
ogrodnictwa krajobrazowego.
(111) 323647
(220) 2019 03 23
(210) 497614
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) LUBAS SEBASTIAN, LUBAS JORDAN JORDAN SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERSOLI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torby, torby plażowe, plecaki, portfele, 25
czapki, chusty, kapelusze, paski, paski męskie, paski damskie, szaliki.
(111) 323648
(220) 2019 04 04
(210) 498274
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) CHEMIK HB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chemik HB hurtownia budowlana
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: farby, lakiery, pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, opał, materiały budowlane metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, narzędzia
ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym, narzędzia ręczne, urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, kominki,
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zlewozmywaki, umywalki, bidety, wanny, prysznice, armatura sanitarna, silikony, pianki poliuretanowe, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, meble łazienkowe.

(111) 323649
(220) 2017 02 15
(151) 2019 05 15
(441) 2018 07 23
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvn 24
(540)

(210) 467622

(591) biały, granatowy, jasnoniebieski, niebieski, szary
(531) 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup
towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny
radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików
w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru
sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
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i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka,
naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych
i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany,
parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi
poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie,
organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki,
techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego za pomocą
portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez
sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci
www, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności
elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści
audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści
multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie:
usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przesyłanie
informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
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przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja przez telewizję
kablową, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem,
usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru
z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do internetu
za pośrednictwem tej sieci, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji
imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych,
graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych
lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje
elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem internetu, sieci komputerowych i sieci
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier prowadzonych w systemie
on-line, za pomocą sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane
przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych
publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, Dostarczanie oprogramowania komputerowego umożliwiające załadowywanie,
wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie
elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu
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lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie błoga, prowadzenie
serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie
i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów,
informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie
społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby
trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz osób trzecich,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie,
granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów,
rysunków, obrazów tekstów, fotografii, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie
dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób trzecich,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami,
materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie komputerowych baz danych
w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania
osób, 45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu: internetowe usługi zapoznawania
osób, usługi agencyjne w zakresie przedstawiania osób, usługi w zakresie umawiania się na spotkania i poznawania osób świadczone
za pośrednictwem Internetu.

(111) 323650
(220) 2018 09 11
(151) 2019 06 13
(441) 2019 02 04
(732) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRACIAS
(540)

(210) 490387

(591) granatowy, niebieski, różowy, żółty, zielony, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie,
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki,
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy,
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.
(111) 323651
(151) 2019 08 29

(220) 2019 01 18
(441) 2019 05 13

(210) 494955
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(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1892 Kultowy Browar Staropolski Zenon Anstadt BROWAR
PAROWY Otwarta Fermentacja Legendarna Receptura Browar
Parowy w Zduńskiej Woli Anstadt Pilzeńskie Pełne Niefiltrowane
Edycja Limitowana Warzone w hołdzie dla Zenona Anstadta
Już od XIX wieku piwa warzone w browarach rodziny Anstadtów
były dumą regionu Łódzkiego, cenione przez piwoszy całej
Europy. Nasze piwo warzymy używając wyłącznie wody, słodu,
szlachetnych odmian chmielu oraz drożdży dolnej fermentacji.
Piwo jasne, pełne, niefiltrowane, pasteryzowane.
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, biały,
czarny, niebieski, żółty, zielony
(531) 02.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 05.07.02, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323652
(220) 2019 01 18
(210) 494956
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWARANCJA NATURALNEGO MIODU NA NATURALNYM
MIODZIE GRRYCZANYM Z CZYSTEGO EKOLOGICZNIE AŁTAJU ZŁOTY
UL Ałtajski PIWO CIEMNE Z MIODEM Kraj Ałtajski to ekologiczna,
pozbawiona przemysłu, bogata w minerały i rzadkie zioła część
Syberii. Miód ałtajski, znany i doceniany na całym świecie jest
wizytówką Ałtajskiego Kraju. Posiada unikalne właściwości,
które zawdzięcza obecności trzydziestu trzem pierwiastkom
śladowym. W przeciwieństwie do innych miodów, które zawierają
zaledwie dwadzieścia pięć minerałów. Piwo ciemne, miodowe,
pasteryzowane.<br />
(540)

(591) żółty, ciemnożółty, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
biały, czarny, zielony, niebieski, brązowy, czerwony
(531) 06.01.02, 26.04.02, 26.04.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 323653
(220) 2019 01 18
(210) 494957
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNA MAPA ŚWIATA BROWAR STAROPOLSKI ZDUŃSKA
WOLA COFFEE STOUT IRLANDZKIE KRZEPKIE PIWO IDEALNE
NA DESZCZOWY DZIEŃ GORYCZKA SŁODOWOŚĆ MOC Piwo
niefiltrowane, pasteryzowane. CIEMNE IRLANDZKIE PIWO W STYLU
STOUT, TRADYCYJNIE PITE W DESZCZOWE DNI NA ZIELONEJ
WYSPIE. DODATEK NATURALNEJ KAWY ZIARNISTEJ W PROCESIE
LEŻAKOWANIA DODAJE MU PRZYJEMNEGO, POBUDZAJĄCEGO
AROMATU.
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny, żółty, zielony
(531) 01.17.01, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323654
(220) 2019 01 18
(210) 494958
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO NIE SHANDY-TO NIE RADLER-TO NIE PIWO Z LEMONIADĄTO PRAWDZIWE PIWO Z SOKIEM BESTBIR Piwo z sokiem
CZEKOLADA Z POMARAŃCZĄ PIJ SCHŁODZONE! Piwo z Browaru
Staropolskiego warzone tradycyjną metodą otwartej fermentacji.
Piwo ciemne z dodatkiem syropu o smaku czekolada z pomarańczą,
pasteryzowane. Zawiera: słód jęczmienny. Na dnie butelki może
powstać osad świadczący o obecności naturalnych składników
i nie stanowi wady produktu.
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny, żółty,
zielony, pomarańczowy
(531) 02.03.17, 05.07.11, 26.01.02, 26.04.02, 08.01.19, 11.03.03,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 323655
(220) 2019 01 22
(210) 495064
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) DUL KAMIL BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BUSINESS
COLOR, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy lights
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 02.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 11 lampy i inne urządzenia oświetleniowe, lampki,
ozdobne lampki dla dzieci, ozdobne kompozycje oświetleniowe,
lampy elektryczne stojące i do zawieszania, lampy oświetleniowe
do zawieszania i stojące, lampiony, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, latarki, kolorowe światełka do dekoracji, reflektory do lamp, obudowy do lamp, żyrandole,
abażury, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony
do lamp, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, części i akcesoria urządzeń i instalacji oświetleniowych.
(111) 323656
(220) 2019 01 25
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 01
(732) OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OT PORT GDYNIA OT Logistics Group
(540)

(210) 495255

(591) czerwony, granatowy
(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi w zakresie: przeładunek towarów w portach morskich, magazynowanie i przechowywanie towarów, działalność morskich agencji
transportowych.
(111) 323657
(220) 2019 01 28
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 01
(732) WÓJCIK MACIEJ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPARTY
(540)
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dzia], pompy do natrysków, zautomatyzowane pistolety natryskowe
do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, podpory
do pistoletów natryskowych do malowania, zautomatyzowane maszyny do malowania, urządzenia do malowania, maszyny do malowania z pistoletami do malowania, pistolety do malowania, pistolety
natryskowe do malowania, .

(111) 323659
(220) 2019 01 30
(210) 495403
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) ATHENA ECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLONOWNIK
(540)

(591) zielony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, gleba
do upraw.
(111) 323660
(220) 2019 01 30
(210) 495405
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) ATHENA ECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLONOWNIK
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, gleba
do upraw.
(111) 323661
(220) 2019 01 31
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) JERZAK CEZARY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CURIOZA
(540)

(210) 495449

(210) 495324

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do mebli, komody,
kredensy, krzesła, ławy [meble], łóżeczka dziecięce, łóżka, meble,
meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli,
ramy do obrazów, parawany [meble], półki biblioteczne, prowadnice do zasłon, skrzynie [paki] niemetalowe, stojaki, półki, stoliczki
na kolana, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stopnie [drabiny]
niemetalowe, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, taborety, toaletki, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki meblowe, wsporniki,
niemetalowe, do mebli, wyroby stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci.
(111) 323658
(220) 2019 01 28
(210) 495325
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 01
(732) GŁUSEK TOMASZ GEOMODUS, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGREKOM
(510), (511) 7 pistolety natryskowe, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe [narzę-

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 18 teczki, aktówki, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, torebki damskie, torebki męskie, torebki,
plecaki, skórzane torebki, portmonetki skórzane, walizki skórzane,
portfele skórzane, sakiewki skórzane, aktówki [wyroby skórzane],
skórzane walizki podróżne, skórzane pasy na ramię, paski skórzane
[inne niż odzież], 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki, bluzki, bluzy, kurtki, płaszcze, sukienki, paski [odzież], paski skórzane
[odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, teczki, aktówki, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki damskie, torebki męskie, torebki, plecaki, skórzane
torebki, portmonetki skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane,
sakiewki skórzane, aktówki [wyroby skórzane], skórzane walizki podróżne, skórzane pasy na ramię, paski skórzane [inne niż odzież],
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki, bluzki, bluzy, kurtki, płaszcze, sukienki, paski [odzież], paski skórzane [odzież].
(111) 323662
(220) 2019 02 01
(210) 495500
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) SZCZĘSNA WERONIKA RELEVE DANCEWEAR, Kamionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) relevedancewear.pl
(510), (511) 25 odzież taneczna.
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(111) 323663
(220) 2019 02 27
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) KRYSIŃSKI MARCIN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUP BILET PL
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 496468

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.25
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe świadczone w szczególności za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do baz komputerowych, sprzedaż biletów
na imprezy masowe zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja Imprez masowych, promocja imprez masowych
w Internecie, 39 organizowanie podróży zawierające komputerową
rezerwację i sprzedaż biletów na imprezy masowe w tym sportowe,
dostarczanie przesyłek i dystrybucja przesyłek, sprzedaż biletów
lotniczych, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, 41 organizacja
imprez masowych w zakresie rezerwacji i dystrybucji biletów, organizowanie loterii, obsługa sal kinowych, rezerwowanie miejsc na:
spektakle, imprezy sportowe, przedstawienia teatralne, informacja
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sportowych, przedsprzedaż (sprzedaż) biletów na imprezy
sportowe, przedstawienia teatralne, seanse filmowe, przedstawienia
muzyczne i inne przedstawienia artystyczne, przedsprzedaż (sprzedaż) biletów na wystawy, do muzeów, na kongresy, konferencji i inne
imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne i artystyczne, pośrednictwo w sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne, muzyczne
i inne przedstawienia artystyczne, pośrednictwo w sprzedaży biletów na wystawy, do muzeów, na kongresy, konferencje i inne imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne i artystyczne, szkolenia w zakresie sprzętu komputerowego, szkolenia w zakresie programów
i oprogramowania komputerowego.
(111) 323664
(220) 2019 03 13
(210) 497092
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) PODLIŃSKA MAŁGORZATA BUD-CAR, Ciechanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bud-Car
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: maszyny budowlane, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, zamiatarki drogowe [maszyny], wykończarki [maszyny
drogowe], maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, 37
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc
drogowa], naprawa maszyn.
(111) 323665
(220) 2019 03 20
(210) 497473
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) WITCZAK KRZYSZTOF SYLWIA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADVA
(540)

(531) 03.13.01, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.15, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny
do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 9
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artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów,
etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria
do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, 18 torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji:
kapelusze, etui na klucze, zestawy podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne,
pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania,
środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary
słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów,
soczewki do okularów, wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria
do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby oraz
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 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, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły
papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele, parasole
i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze,
komplety podróżne, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy,
rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów,
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy
towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(111) 323666
(220) 2019 03 22
(210) 497558
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) GABINET KOSMETYKI ESTETYCZNEJ BARBARABEAUTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barbara Beauty
(540)

(591) różowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, leczenie
kosmetyczne grzyba palców nóg, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy.

(111) 323667
(220) 2019 03 22
(210) 497602
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 ARLO
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, zapachy samochodowe.
(111) 323668
(220) 2018 11 07
(210) 492447
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 06
(732) ZAICZEK GRZEGORZ MCM FIRMA DORADCZA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESKAPADA
(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie
apartamentów, zarządzanie majątkiem nieruchomym.
(111) 323669
(220) 2018 12 03
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) PRODATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PD
(540)

(210) 493372

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany
danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie
ładowalne oraz stałe, programy komputerowe, gry komputerowe,
komputery, sprzęt, podzespoły, części i akcesoria komputerowe,
monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram
na parkingach samochodowych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe,
przenośne odtwarzacze muzyczne, 35 pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji
do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in-
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formacji w rejestrach, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi sprzedaży
towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne
oraz stałe, programy komputerowe, gry komputerowe, komputery,
komputerowy sprzęt oraz podzespoły i części, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, drukarki, komputerowe bazy danych,
komputerowe mapy cyfrowe, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia i oprogramowanie służące do lokalizacji osób
lub pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, akcesoria komputerowe oraz do elektroniki użytkowej,
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych, programy cyfrowe, książki elektroniczne, aparaty fotograficzne cyfrowe
i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, analizy systemów komputerowych,
badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
pisania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
oprogramowanie jako usługa-SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, integracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie, rozwój
oraz doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu i oprogramowania, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie procesu analizy
informacji i podejmowania decyzji), doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi modelowania
i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania
oraz stosowania systemów Business Intelligence opartych o hurtownie danych, usługi opracowywania systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, usługi zarządzania wiedzą oraz
eksploracji danych (data mining), badania, projektowanie i rozwój
komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania
wbudowanego w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania,
w tym poprzez Internet-(ASP-Application Sevice Provider), umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania.

(111) 323670
(220) 2018 12 04
(210) 493416
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 01
(732) FINTECNIC KAŹMIERCZAK & OLBORSKI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIN TECNIC vedi la differenza
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 07.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 19 dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów
niemetalowych, okna świetlikowe wykonane z tworzyw sztucznych
do użytku w budynkach, okna szklane, okna witrażowe, okna winylowe, okna niemetalowe, okna żaluzyjne niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, niemetalowe kraty na okna, niemetalowe okładziny na okna, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, okna
pancerne posiadające niemetalowe ramy, okna dachowe niemetalowe, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych
umożliwiające komunikację, okna przesuwne w płaszczyźnie poziomej, nie z metalu, drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, moskitiery niemetalowe, moskitiery niemetalowe do okien, moskitiery
niemetalowe na drzwi, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, bramki wejściowe, niemetalowe, bramy bezpieczeństwa,
nie z metalu, niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego,
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe rolety antywłamaniowe, rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych,
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niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, drewniane rolety do użytku zewnętrznego, rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe
i nietekstylne], poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu
lub tkanin, ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, niemetalowe ościeżnice do okien, obudowy drzwiowe
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne,
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi zewnętrzne, niemetalowe,
drzwi oszklone, niemetalowe, drzwi wahadłowe, niemetalowe,
drzwi pancerne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi
harmonijkowe, niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe,
drzwi ognioodporne niemetalowe, niemetalowe drzwi obrotowe,
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe obicia drzwi, drzwi winylowe, drzwi szklane, drzwi drewniane, drzwi lustrzane, futryny
drzwiowe drewniane, niemetalowe ramy do drzwi ogrodowych,
panele szklane do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi, pionowo
unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe], szklane drzwi przezroczyste
do budynków, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe
futryny do szklanych drzwi, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, niemetalowe
drzwi przechylne do budynków, niemetalowe drzwi do garażu, niemetalowe drzwi do użytku w garażach, drzwi wykonane z plastiku
do budynków, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, drzwi z siatką, niemetalowe, niemetalowe futryny do drzwi
ochronnych do budynków.

(111) 323671
(220) 2019 01 04
(210) 493834
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) ARMATA PATRYK SEBASTIAN WSZYSTKONADACHY, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WszystkoNaDachy
(540)

(591) szary, jasnoszary, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.03.23, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 pokrycia dachów, metalowe, 19 wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe.
(111) 323672
(220) 2018 12 14
(210) 493894
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining
(540)

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.11.13, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
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[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.

(111) 323673
(220) 2018 12 14
(210) 493895
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 323674
(220) 2019 03 25
(210) 497650
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) PIĄTEK PIOTR ELEVO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELEVO
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], blaty [części mebli],
blaty stołowe, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli,
pulpity (meble), pulpity do pracy w pozycji stojącej, ruchome biurka, ruchome podstawy (meble), ruchome półki do przechowywania
(meble), stojaki, półki, stoliki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki
ruchome pod komputery, stoły, stoły metalowe, stoły z opuszczanym blatem, stoły z regulacją wysokości, stopki do mebli, wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy
z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie.
(111) 323675
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) CJ Corporation, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CJ
(540)

(210) 497659

(591) czarny, niebieski, żółty, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 pasza, dodatki odżywcze do karmy dla zwierząt
nie do celów leczniczych, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
białko spożywcze dla zwierząt, aromaty do karmy dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, karmy dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, otręby zbożowe, produkty na ściółkę dla zwierząt,
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karmy dla drobiu, karmy dla trzody chlewnej, karmy dla ryb, karmy
dla psów, karmy dla kotów, napoje dla zwierząt domowych, zwierzęta żywe, smakołyki dla zwierząt, trzcina cukrowa, kości do żucia dla
psów, produkty do hodowli zwierząt, ziarna (nasiona), zboża nieprzetworzone, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna zbóż na paszę dla zwierząt, chmiel, warzywa świeże, owoce świeże, kwiaty i rośliny naturalne, wodorosty spożywcze dla ludzi, pasze dla zwierząt
z produktów ubocznych przy fermentacji aminokwasów.

(111) 323676
(220) 2018 12 14
(210) 493896
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 323677
(220) 2019 03 25
(210) 497660
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, zielony
(531) 04.03.19, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opakowywania, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania
na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi barów
i restauracji, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 323678
(220) 2019 03 30
(210) 497951
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) KOSMOWSKI WOJCIECH EVOLUTION HOME, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COSMOLight
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(540)

(591) żółty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia, lampy i sprzęt oświetleniowy, 35 usługi
agencji importowo-eksportowych, grupowanie i eksponowanie towarów własnych i/lub osób trzecich w sklepach i/lub hurtowniach i/
lub sklepach internetowych z artykułami branży oświetleniowej oraz
związanych z tą branżą urządzeń i przyrządów elektrycznych, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego ich oglądania i dokonywania
zakupów, 39 transport, dystrybucja i magazynowanie towarów branży oświetleniowej oraz związanych z tą branżą urządzeń i przyrządów elektrycznych.
(111) 323679
(220) 2019 03 13
(210) 497082
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 15
(732) PAPARAZZI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korwinów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PF Paparazzi Fashion
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 25 sukienki damskie, swetry, koszule, kombinezony,
płaszcze, bluzki, spódnice, spodnie, marynarki, legginsy, garnitury.
(111) 323680
(220) 2019 03 13
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) SE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDYNIA PÓŁMARATON
(540)

(210) 497083

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 17.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.18, 29.01.12
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, odzież, 35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(111) 323681
(220) 2019 02 28
(210) 496576
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 20
(732) INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instal konsorcjum

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(540)

(591) pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 26.01.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, złączki metalowe do rur, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 11 instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, kotły grzewcze,
kotły elektryczne i gazowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje
i urządzenia wentylacyjne, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 35 badanie
rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów
instalacyjnych oraz instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
i materiałów reklamowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, materiałów budowlanych metalowych i z metali kolorowych,
instalacji i wyposażenia sanitarnego, urządzeń do techniki grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej, kotłów elektrycznych i gazowych,
grzejników, zasobników ciepłej wody użytkowej, materiałów i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, armatury do przewodów oraz produktów
odnawialnych źródeł energii w branży techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej i wentylacyjnej, usługi pośrednictwa handlowego, 37
usługi budowlane, instalacja, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej.
(111) 323682
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGION
(540)

(210) 497197

(591) jasnobrązowy, żółty
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 323684
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iguana

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 323685
(220) 2018 06 04
(210) 486653
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 09
(732) MELENSON JAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DISCO POLO PIZZA
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, 43 pizzerie, usługi restauracyjne.
(111) 323686
(220) 2018 04 04
(210) 484449
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) KOMOROWSKA-REINHARD ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W.OPARACH.ABSURDU.
(540)

(210) 497195

(591) biały, zielony
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 323683
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEQUILER
(540)
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(210) 497198

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 02.03.23, 02.03.30, 03.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów nocnych [rozrywka], usługi
klubów [dyskotek], usługi klubów nocnych, usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, 43 bary, kawiarnia, koktajlbary, puby,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje dla turystów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów piwnych, usługi barów
kawowych, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi klubów nocnych
[zaopatrzenie w żywność], usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
koktajlbarów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie pubów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(111) 323687
(220) 2018 07 12
(210) 488147
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) PLANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Planco
(510), (511) 36 usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, przygotowywanie
raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, organizowanie finansowania projektów budowlanych, finansowanie budów inżynierii lądowej, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi towarzystw budowlanych, 37
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budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa galerii, budowa szpitali, budowa szkół, budowa pływalni, budowa stropów, budowa lotnisk, budowa fabryk, budowa jezdni, budowa ścian,
budowa dróg, budowa bloków mieszkalnych, budowa biur, budowa
basenów, budowa autostrad, betonowanie, budowa autostrad na zamówienie, budowa budynków edukacyjnych, budowa boisk sportowych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa fabryk na zamówienie, budowa
fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów, budowa ganków, budowa hal sportowych, budowa
infrastruktury, budowa infrastruktury kolejowej, budowa infrastruktury łącznościowej, budowa instalacji wodociągowych, budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa konstrukcji podziemnych, budowa mostów, budowa
lokali socjalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów
publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pasaży podziemnych, budowa podłóg, budowa podkładów pod drogi, budowa podtorza, budowa pomieszczeń,
budowa przybudówek, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścianek działowych, budowa ścian
szczelinowych, budowa schodów z drewna, budowa sklepów, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa w ramach robót publicznych, budowa zakładów przemysłowych, budowanie domów,
budowanie dróg kolejowych, budowanie konstrukcji żelbetowych
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budowanie mostów, budowanie nieruchomości, informacja budowlana, wynajem budowlanego sprzętu, budownictwo lądowe, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo morskie,
budownictwo przemysłowe, budownictwo wodno-lądowe, budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, burzenie konstrukcji,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej
[usługi budowlane], informacja budowlana, instalacja, konserwacja
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja wind, instalacja, wymiana i naprawa zamków, instalacja zbiorników na wodę deszczową, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, instalowanie okien, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram okiennych, izolacja dachów,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja
ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna
okien, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja budynków, konserwacja
i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa rynien dachowych, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja i naprawy
budynków, konserwacja nieruchomości, konserwacja podłóg drewnianych, konserwacja podłóg laminowanych, konserwacja rur kanalizacyjnych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru
budowlanego, konstrukcja budynków, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie i lakierowanie, malowanie domów, ma-
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lowanie budynków, malowanie, montaż bram, montaż drzwi, montaż
drzwi i okien, montaż folii okiennych, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, murarstwo, montaż wyposażenia kuchennego, montaż
szalunku do betonowania, nadzór budowlany, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją budynków,
nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie budownictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, naprawa fasad, naprawa budynków, naprawa
budynków zniszczonych przez ptaki, naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa i renowacja budynków, naprawy betonu, naprawcze roboty budowlane,
naprawy elementów betonowych, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie ścieków, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, pokrywanie dachów papą, pokrywanie przejść (korytarzy),
prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przygotowywanie terenu pod budowę,
remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków ^37, restauracja budynków, rozbiórka budynków, rozbieranie
dróg, rozbiórka dachów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań,
stabilizacja gruntu, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie fundamentów, tynkowanie, tworzenie faktury ścian, tapetowanie, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją
budynków, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, układanie nawierzchni drogowych, układanie płytek podłogowych, układanie parkietów, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć
sufitów, układanie przewodów głównych, układanie sufitów, układanie wykładziny dywanowej, usługi brukarskie, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego, usługi budownictwa
wodno-lądowego, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi
dekarskie, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze związane
z wyburzaniem budynków, usługi doradcze związane z publicznymi
robotami budowlanymi, usługi doradztwa budowlanego, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi
instalacji dachów, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie
remontów budynków, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie
przenoszenia mas ziemnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
klimatyzacyjnych, usługi zarządzania budową, usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego,
wznoszenie przesuwnych szalunków, wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie ścian
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osłonowych, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, wznoszenie szalunków
do renowacji i konserwacji, zabezpieczanie budynków przed wilgocią
podczas ich budowy, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki
w tym zakresie, zbrojenie budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
instalacji dla małych lotnisk, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki
w tym zakresie, 42 architektura, badania dotyczące budynków, badania geologiczne działek budowlanych, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania technologiczne związane z przemysłem
budowlanym, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie projektów
architektonicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria wodno-lądowa, projektowanie konstrukcyjne, kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola kosztów budowy, nadzór i inspekcja
techniczna, oględziny nieruchomości, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie
kuchni, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie projektów technicznych, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie
[projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] biur, planowanie
[projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie
projektu, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów
handlowych w obrębie miast, pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie centrów
handlowych, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie domów, projektowanie hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie łazienek, projektowanie kuchni, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie
restauracji, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie sklepów, projektowanie techniczne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, projektowanie wnętrz komercyjnych, prowadzenie badań
inżynierskich, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów
architektonicznych, przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie rysunków technicznych, rysowanie konstrukcji, rysunek
techniczny, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie
planów domów, sporządzanie raportów dotyczących projektowania,
sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, sporządzanie raportów projektowych, testy inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektury wnętrz,
usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, usługi doradcze
dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie projektowania,
usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, usługi doradcze związane z podaniami
o zabudowę terenu, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzinie
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technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi
kreślarskie, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi
planowania [projektowania] klubów, usługi planowania [projektowania] pubów, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej,
usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi
projektowania architektonicznego, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi
w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(111) 323688
(220) 2018 12 14
(210) 493897
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Civil Engineering – Infrastructure – Mining
(540)

(591) szary, ciemnoszary, jasnoszary, czarny, biały
(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki], albumy, broszury,
fotografie, naklejki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(111) 323689
(220) 2018 12 17
(210) 493951
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEPIX
SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW, DANIELA SEKUŁA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPIX
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy, bojlery, wymienniki ciepła, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne, żarówki, przewody elektryczne, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów elektrycznych i sprzętu
elektrycznego.
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(111) 323690
(220) 2018 12 18
(210) 494011
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) COMBAT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMBAT SECURITY
(540)
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OSTROŻNIE BEZ WSTRZĄSANIA. POZOSTAWIAJĄC DROŻDŻE
W BUTELCE. TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE PRL PIWO JASNE PIWO
ROBOTNICZO LUDOWE NIEFILTROWANE PIWNE CIEKAWOSTKI
PRL-U Nie tylko mięso i papier toaletowy były przedmiotem
konsumpcyjnych żądz Polaków w PRL. Brakowało rozmaitych
artykułów spożywczych, z piwem włącznie. Z napojów
alkoholowych o wiele łatwiej było dostać wina wieloowocowe
(a nawet wielowarzywne) oraz wódkę. Nabycie piwa w sklepie
to był nie lada wyczyn. Dodatkowo można było kupić piwo tylko
i wyłącznie w przypadku posiadania butelki na wymianę. Piwo
jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny.
(540)

(531) 03.07.16, 26.04.15, 26.04.03, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi detektywistyczne.
(111) 323691
(220) 2019 01 11
(210) 494685
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) Hyundai Motor Company, Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) ELANTRA
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, furgony [pojazdy],
ciężarówki, autokary, pojazdy elektryczne.
(111) 323692
(220) 2019 01 11
(210) 494686
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L MIODO KÓŁECZKA
(540)

(591) żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony, szary
(531) 01.15.25, 29.01.15, 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(111) 323693
(220) 2019 01 15
(210) 494817
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) PIEPRZYK MAREK HYDRO-SYSTEM II, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Hydro System
(540)

(591) ciemnożółty, żółty, biały, czarny, zielony, czerwony
(531) 02.01.13, 02.03.15, 25.01.15, 24.03.01, 26.11.03, 26.01.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323695
(220) 2019 01 18
(210) 494953
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski PIJCIE PIWO POLSKICH
BROWARÓW! Z MIŁOŚCI DO PIWA Kultowe PILS TRADYCYJNA
RECEPTURA OTWARTA FERMENTACJA KIEROWCO! W TWOICH
RĘKACH ZDROWIE I ŻYCIE WŁASNE ORAZ PASAŻERÓW. NIE UŻYWAJ
ALKOHOLU! Kultowe PIWO najlepszym przyjacielem mężczyzny.
Zgodnie z Bawarskim Prawem Czystości z 1516r. Jedynymi
składnikami piwa mogły być woda, słód jęczmienny i chmiel.
Kultowym Piwem nawiązujemy do klasycznych pilsów o większym
stopniu goryczki, opierając się tylko na w/w składnikach
i wykorzystując do produkcji otwartą metodą fermentacji. Piwo
jasne, filtrowane, pasteryzowane. Zawiera słód jęczmienny.
Na dnie butelki może powstać naturalny osad z drożdży.
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 37 remonty, wykonawstwo instalacji sanitarnych i elektrycznych, usługi ogólnobudowlane.
(111) 323694
(220) 2019 01 18
(210) 494951
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ PIWOWARA NACZELNEGO
BS Marek Cieślak PO PRACY NAJLEPIEJ ORZEŹWIA I WZMACNIA
PIWO. Kultowy Browar Staropolski PIWO OTWIERAĆ I NALEWAĆ

(591) zielony, jasnozielony, biały, czarny, czerwony, fioletowy, żółty
(531) 18.01.09, 02.01.15, 25.01.15, 24.03.01, 26.04.02, 24.01.05,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 323696
(220) 2019 01 18
(210) 494954
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO REGIONALNE Kultowy Browar Staropolski AD 1892
POMORSKIE Świadomie Lekkie NIEFILTROWANE Warzone
w legendarnym browarze Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje. Nasze
piwo warzymy używając wyłącznie wody, słodu, szlachetnych
odmian chmielu oraz drożdży dolnej fermentacji. Piwo jasne,
pełne, niefiltrowane, pasteryzowane. Zawiera: słód jęczmienny.
Na dnie butelki może powstać naturalny osad z drożdży.
(540)

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny, szary,
żółty, zielony, czerwony, niebieski
(531) 02.07.25, 06.03.01, 24.03.01, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 323697
(220) 2018 09 19
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKUVAX
(540)

(210) 490747

(591) szary, żółty
(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty z olejami roślinnymi do celów medycznych, produkty medyczne stosowane do ucha.
(111) 323698
(220) 2019 01 18
(210) 494973
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 20
(732) BARMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) barmix
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 11.03.02
(510), (511) 7 urządzenie do automatycznego i zaprogramowanego
mieszania różnego rodzaju napojów w celu otrzymania zadanego
drinka, zwłaszcza zawierającego alkohol, urządzenia dozujące napoje, przenośne, automatyczne dystrybutory napojów, automatyczny
dystrybutor napojów alkoholowych mieszanych w odpowiednich
proporcjach w celu otrzymania wybranego drinka, 43 wypożyczenie urządzeń do automatycznego i zaprogramowanego mieszania
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różnego rodzaju napojów w celu otrzymania zadanego drinka, wypożyczenie automatycznych dystrybutorów napojów alkoholowych
mieszanych w odpowiednich proporcjach w celu otrzymania wybranego drinka, obsługa automatycznych drinkbarów na weselach,
eventach i innych imprezach towarzyskich.

(111) 323699
(220) 2019 02 12
(210) 495861
(151) 2019 09 12
(441) 2019 04 29
(732) GŁOWIŃSKA ANITA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KICIA KOCIA
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, pieluszki dla
niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, plastry, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe,
preparaty witaminowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
mleko w proszku dla niemowląt, żywność dla niemowląt, 16 naklejki,
albumy do wklejania, bielizna stołowa papierowa, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, bloki papierowe, bloki papierowe do rysowania
i malowania, czasopisma, gazety, komiksy, książki, kalendarze, pocztówki, karty pocztowe, kartki z życzeniami, kreda, materiały do pisania, materiały do rysowania, notatniki, okładki książek, obwoluty
książek, dekoracyjny papier do pakowania, torby papierowe, przybory szkolne [artykuły piśmienne], tuby z tektury, stemple do pieczętowania, zakładki do książek, zeszyty, materiały drukowane, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, 18
kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, przywieszki do bagażu, plecaki, walizki, walizki z kółkami,
torby gimnastyczne, torby szkolne [z paskiem na ramię], torebki,
torby na obuwie, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, przeciwsłoneczne parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie
[odzież], odzież sportowa, bielizna, rękawiczki, ocieplacze, chustki
[apaszki], bandany, wyprawki dziecięce [odzież], śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kalosze, obuwie sportowe, obuwie plażowe, pantofle domowe,
chustki na głowę, czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], nauszniki [odzież], fartuchy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, balony,
bańki mydlane [zabawki], ciastolina, domki dla lalek, dyski latające,
gry planszowe, gry polegające na budowaniu, domino, grzechotki,
kalejdoskopy, karty do gry, klocki do zabawy, lalki, latawce, maty
z zabawkami dla niemowląt, zabawki pluszowe, Pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, modele będące zabawkami, figurki
do zabawy, piłki do zabawy, piniaty, plastelina do zabawy, samochody do zabawy, rowery trójkołowe [zabawki], ubranka dla lalek, układanki [puzzle], układanki w formie kostek, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, deski
do pływania, deskorolki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, piłki do gry,
sanki, worki treningowe.
(111) 323700
(220) 2019 02 15
(210) 495978
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) KUCIA-OCHAL MAGDALENA NANCY ACCESSORIES, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANCY
(510), (511) 9 baterie do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, etui do przenoszenia cyfrowych
odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na cyfrowe odtwarzacze
mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui na przenośne odtwarzacze
mediów, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu flip cover do smartfonów, etui z klapką
do telefonów komórkowych, skórzane etui na tablety, skórzane etui
na telefony komórkowe, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, futerały do telefonów
komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów
komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały
dopasowane do telefonów komórkowych, futerały na elektroniczne notesy, futerały na karty pamięci, futerały na laptopy, futerały
na przenośne odtwarzacze muzyczne, futerały na tablety, futerały
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na telefony komórkowe, futerały na telefony-specjalnie dopasowane, futerały przystosowane do komputerów, futerały przystosowane
do komputerów typu netbook, futerały przystosowane do notebooków, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, kijki
do robienia sobie zdjęć czyli selfie-monopody ręczne, ładowarki,
ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów,
ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do baterii do tabletów,
ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych,
ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki przenośne, ładowarki USB, adaptery USB, kable USB, karty
USB, pamięć USB-pendrive, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, pamięci zewnętrzne USB,
przewody USB do telefonów komórkowych, paski do telefonów
komórkowych, dopasowane pokrowce na komputery, pokrowce
do komputerów kieszonkowych-PDA, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na odtwarzacze MP3, pokrowce na słuchawki telefoniczne, pokrowce na smartfony, pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, pokrowce na urządzenia PDA,
pokrowce ochronne na czytniki książek elektronicznych, pokrowce
ochronne na odtwarzacze MP3, pokrowce ochronne na palmtopy,
pokrowce z klapką do tabletów, skórzane pokrowce na smartfony,
wodoodporne pokrowce na smartfony, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, stojaki na sprzęt komputerowy, stojaki obrotowe do komputerów, stojaki przystosowane do tabletów, stojaki
przystosowane do laptopów, 16 notatniki, notatniki-notesy, zestawy
w postaci teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania-artykuły papiernicze, notesy, notesy kieszonkowe, okładki notatników, okładki, obwoluty-artykuły
papiernicze, skoroszyty, skoroszyty i segregatory.

(111) 323701
(220) 2018 10 22
(210) 491849
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) RDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDOLANDO.com
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia
komputerowe, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia nauczycieli,
szkolenia przemysłowe, szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące
elektroniki, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia dla personelu,
szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia związane z finansami, szkolenia w zakresie programowania komputerów,
szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego.
(111) 323702
(220) 2019 02 01
(210) 495510
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 08
(732) FRANCIS ALEXANDER DARIUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEMON DIPP
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka i słodycze, jadalne lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
[przyprawy], przyprawy, lód, gotowe potrawy zawierające makaron,
suche i płynne posiłki gotowe do spożycia, składające się głównie
z ryżu, suche i płynne posiłki gotowe do podania, składające się
głównie z makaronu, przygotowane pizze, gotowe posiłki makaronowe, dania gotowe na bazie kluski, dania gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie ryżu, kanapki, sałatka makaronowa, sałatka
ryżowa, sosy sałatkowe, napoje kawowe, napoje kakaowe, napoje
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czekoladowe, napoje na bazie herbaty, napoje gazowane [z kawą,
kakao lub czekoladą], napoje lodowe, suflety deserowe, desery musli, desery lodowe, mrożony jogurt, artykuły spożywcze wykonane
z ryżu, artykuły spożywcze wykonane z ciasta, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, przekąski na bazie ryżu, produkty zbożowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 43 usługi
w zakresie dostarczania żywności i napojów, katering żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów, kawiarnie, stołówki, usługi
kawiarni.

(111) 323703
(220) 2019 02 20
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) FEDERACJA KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FFF FREE FIGHT FEDERATION
(540)

(210) 496166

(591) niebieski, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 41 organizacja gal sportów walki, organizacja zawodów
sportowych, prowadzenie zespołu zawodników, tworzenie rozrywki
dla potrzeb telewizji.
(111) 323704
(220) 2019 02 25
(210) 496364
(151) 2019 08 16
(441) 2019 04 23
(732) RUM BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUM AND SEAFOOD RUMBAR
(540)

(531) 18.04.02, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce morza, ryby, owoce morza i mięczaki, przetworzone owoce morza, 33 napoje na bazie rumu, 35 zarządzanie
biznesowe restauracjami, 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne,
43 rezerwacja stolików w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, imprezy
firmowe-zapewnienie jedzenia i napojów.
(111) 323705
(220) 2019 02 27
(210) 496471
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAKO
(510), (511) 11 żarówki halogenowe, żarówki oświetleniowe LED,
żarówki oświetleniowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, oświetlenie do motocykli, lampy
do oświetleń pojazdów, lampy przednie do użytku w rowerach, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowerowe na dynamo, lampy
(oświetleniowe) do pojazdów.
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(111) 323706
(220) 2019 03 04
(210) 496702
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) SUCHECKI HUBERT PROINEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROINEL profesjonalne instalacje elektryczne
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.03.18
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury, instalacja
odgromników, renowacja instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych,
serwis urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych,
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych,
instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, budowa infrastruktury łącznościowej,
instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze
dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalowanie połączeń
elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, instalacja sprzętu
komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, naprawa alarmów,
instalacja alarmów, naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie
alarmów antywłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji
alarmów przeciwpożarowych, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja kabli do dostępu do Internetu, usługi serwisowe sieci domofonowych, telewizji przemysłowej, sieci internetowych, telefonicznych,
konserwacja i naprawa sieci domofonowych, telewizji przemysłowej,
sieci internetowych, linii telefonicznych, 42 projektowanie systemów
elektrycznych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie
systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowania
w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie układów scalonych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
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systemów elektronicznych, projektowanie i opracowywanie sieci,
projektowanie instalacji teletechnicznych, projektowanie instalacji
alarmowych, projektowanie systemów alarmowych i monitorujących, projektowanie sieci strukturalnych, projektowanie instalacji
telewizji przemysłowej, projektowanie instalacji domofonowych,
planowanie projektu, doradztwo projektowe, analizy wykonalności
projektu, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów.

(111) 323707
(220) 2019 03 04
(210) 496708
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 29
(732) ZIEMBA MAGDALENA EPI LASER, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epi LASER MEDICINE & BEAUTY
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicure, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii,
elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi w zakresie
odchudzania, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie
żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej
do leczenia chorób, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi ginekologiczne.
(111) 323708
(220) 2019 03 05
(210) 496753
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) BANACH MARIUSZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANO-RAD
(510), (511) 10 analizatory do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, cewniki, chirurgiczne klamry, defibrylatory, dializatory,
gastroskopy, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, inkubatory do celów
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medycznych, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule,
lampy do celów medycznych, lancety, lasery do celów medycznych,
maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski
stosowane przez personel medyczny, materiały do zszywania, naklejki termoczułe do użytku medycznego, narzędzia do nacinania
do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, pasy do celów
medycznych, rękawice do celów medycznych, sondy do celów medycznych, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, tomografy do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 42 badania kliniczne, analiza biochemiczna, analiza naukowa, analiza laboratoryjna do badań medycznych, badania
medyczne, badania biotechnologiczne, badania laboratoryjne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe do celów medycznych, badania w zakresie medycyny, medyczne badania naukowe, medyczne usługi laboratoryjne, laboratoria naukowe, laboratoria medyczne, próby kliniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, świadczenie
usług badawczych, 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu
medycznego.

(111) 323709
(220) 2019 03 10
(210) 496905
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Obokmnie
(540)

(591) żółty, jasnozielony, ciemnozielony, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramowane gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania,
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne,
aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe do pobrania,
edukacyjne aplikacje na tablety, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, 35 udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, pośrednictwo w zakresie reklamy, usługi
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pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi pośrednictwa w interesach, reklama za pośrednictwem telefonu, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizacja
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, organizowanie
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, udzielanie informacji biznesowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], usługi agencji
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży
elektronicznej, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska biurowe, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni
reklamowych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci
telekomunikacyjnych, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
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potrzebującymi finansowania, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja
odbywa są za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych,
przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż].

(111) 323710
(220) 2019 03 18
(210) 497284
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) CZYSTASPRAWA24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZYSTASPRAWA24.PL
(510), (511) 35 pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie dywanów, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, czyszczenie okien,
czyszczenie mebli.
(111) 323711
(220) 2019 03 19
(210) 497367
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) FITNESS & WELLNESS AZIK AZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fitness & wellness azik
(540)
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(540)

(531) 03.04.11, 06.01.02, 06.01.04, 01.01.01, 01.01.04, 26.02.07,
27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (udostępnianie), usługi
wynajmowania sal na sympozja, konferencje, szkolenia, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(111) 323714
(220) 2019 03 20
(210) 497445
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
(540)

(591) ciemnoszary, szary, zielony
(531) 02.03.05, 02.03.08, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć
fitness, treningi zdrowotne i treningi fitness.
(111) 323712
(220) 2019 03 19
(210) 497369
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) FITNESS & WELLNESS AZIK AZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkoła instruktorów fitness azik
(540)

(591) ciemnoszary, szary, pomarańczowy
(531) 02.03.05, 02.03.08, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć
fitness, treningi zdrowotne i treningi fitness.
(111) 323713
(220) 2019 03 19
(210) 497388
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) SZOSTAK ANDRZEJ GÓRSKA GRAŃ, Poronin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GÓRSKA GRAŃ

(591) czerwony, zielony, fioletowy, żółty, biały
(531) 11.03.01, 08.01.18, 08.01.23, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 323715
(220) 2019 03 20
(210) 497447
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki
(540)

(591) brązowy, czerwony, pomarańczowy, niebieski, biały, czarny
(531) 08.01.18, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody.
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(111) 323716
(220) 2018 10 10
(210) 491468
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAŻE PIŁKARZE o smaku czekoladowym WADOWICE skawa
(540)

(591) biały, różowy, brązowy, żółty, zielony, czarny
(531) 21.03.01, 21.03.17, 02.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze-draże.
(111) 323717
(220) 2018 10 10
(210) 491469
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIŁKARZE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, draże.
(111) 323718
(220) 2018 10 15
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) URBANIAK AGNIESZKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERLINCURRYWURST
(540)

(210) 491631

(591) czarny, ciemnoczerwony, biały
(531) 03.01.14, 08.05.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie małej gastronomii jako sprzedaż
kiełbasek: pieczonych, gotowanych i smażonych wraz z dodatkami,
takimi jak: pieczywo, frytki, majonez, ketchup, musztarda, sos czosnkowy, sos curry.
(111) 323719
(220) 2018 10 24
(210) 491957
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA,
BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINACJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISTER RUBBER POLAND
(510), (511) 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 323720
(151) 2019 09 06

(220) 2019 02 26
(441) 2019 04 23

(210) 496466
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(732) LEGE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lege Advisors BIZNES NIERUCHOMOŚCI RESTRUKTURYZACJE
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, planowanie
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, przeprowadzanie
wycen przedsiębiorstw, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych,
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, analiza
rynku, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, sporządzanie dokumentów, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe w zakresie podatków,
usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 36 wyceny finansowe nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe
nieruchomości dzierżawionych, ocena i wycena nieruchomości, usługi konsultingu finansowego, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, finansowe usługi konsultingowe, usługi
związane z upadłością, usługi w zakresie papierów wartościowych
związane z restrukturyzacją kapitału, restrukturyzacja długów,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów
finansowych, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji, analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza finansowa,
szacowanie strat, usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, ocena i wycena podatkowa, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi wsparcia prawnego, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi monitorowania prawnego, kompilacja informacji
prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo
procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne
w zakresie mediacji, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne, dorad-
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cze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 323721
(220) 2018 04 11
(210) 484711
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) MOBILE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mobile Labs
(510), (511) 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania programów komputerowych nie do pobrania do użytku w zdalnej komunikacji, kontrolowaniu, zarządzaniu i interakcji z urządzeniami, czujnikami i innymi aplikacjami podłączonymi do Internetu i innych sieci
komunikacyjnych, do użytku w gromadzeniu, zarządzaniu, monitorowaniu, przechowywaniu, raportowaniu i przetwarzaniu danych
z urządzeń, czujników i innych aplikacji podłączonych do Internetu
i innych sieci komunikacyjnych oraz do użytku w odkrywaniu, dostarczaniu, dystrybucji i zarządzaniu urządzeniami, czujnikami i innymi
aplikacjami podłączonymi do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe, mianowicie aktualizowanie, zarządzanie
i utrzymywanie aplikacji oprogramowania podłączonych do Internetu i innych sieci komunikacyjnych.
(111) 323722
(220) 2018 05 30
(210) 486535
(151) 2018 12 10
(441) 2018 08 06
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REMOS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
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kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 323723
(220) 2018 08 28
(210) 489818
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) JACHIMOWICZ MAREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTEX
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja
produkcji teatralnych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja widowisk rewiowo-kabaretowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych.
(111) 323724
(220) 2018 09 07
(210) 490326
(151) 2019 08 29
(441) 2019 02 11
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOŁOWY GORZKI SWW Suwałki
(540)

(591) pomarańczowy, biały, brązowy, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.06, 03.07.01, 24.05.05, 26.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(111) 323725
(220) 2018 09 21
(210) 490801
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) FECKO JAN MICHAŁ ADVERTEX, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Advertex
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, ręczniki frotte, ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki do rąk, ręczniki
do twarzy, ręczniki plażowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), materiał ręcznikowy, bielizna domowa, ręczniki szybkoschnące, ręczniki
z mikrofibry, bielizna pościelowa i koce, wyroby tekstylne, tekstylia
do druku cyfrowego, tkaniny, wyroby tekstylne reklamowe, ręczniki z nadrukiem, ręczniki z mikrofibry, 25 odzież sportowa, szlafroki,
odzież robocza, odzież reklamowa, 35 usługi handlu hurtowego
i sprzedaż hurtowa przez Internet w zakresie tekstyliów i odzieży,
w tym tekstyliów reklamowych i odzieży reklamowej oraz sportowej,
usługi reklamowe, 40 szycie na zamówienie, haftowanie, usługi druku na tekstyliach.
(111) 323726
(220) 2018 10 09
(210) 491434
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUBAR
(510), (511) 6 balustrady metalowe, belki stropowe metalowe, blacha
stalowa cienka, bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, listwy metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platformy
prefabrykowane metalowe, płytki metalowe do użytku w budow-
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nictwie, podłogi metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, 19 altany [konstrukcje niemetalowe],
asfalt, balustrady niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dachówki
niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, glina, gips,
granit, kamień, kamień budowlany, karton budowlany, kruszywo
klinkierowe, kominowe trzony metalowe, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda jako surowiec, krokwie dachowe,
łupki dachowe, marmur, materiały budowlane, materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do produkcji kamienia, mozaiki dla
budownictwa, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt,
niemetalowe płytki ścienne, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny drewniane, okna niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety
okienne, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne,
pokrycia dachowe z gontów, prefabrykaty betonowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe, schody niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych,
słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła, szkło
budowlane, szkło izolacyjne, szalunki niemetalowe do betonu, sztuczny kamień, tłuczeń, tynk, wapno, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych,
wykończeniowych, ogrodowych, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem nieruchomości (pomieszczeń biurowych), dzierżawa
nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 asfaltowanie, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż
rusztowań, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, wynajem
sprzętu budowlanego, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, instalowanie
maszyn przemysłowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w postaci: układania
krawężników, brukowania ścieżek, układania trawy z rolki., 39 dostawa towarów, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
logistyka transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedycja,
transport materiałów budowlanych, usługi rozładunku towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i innych pojazdów specjalistycznych, 42 pomiary
geodezyjne, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne,
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi projektowania wnętrz budynków mieszkalnych.

(111) 323727
(220) 2019 03 05
(210) 496722
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Studio Polaków
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.07.19, 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 programy telewizyjne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, programy komputerowe nagrane, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania
i organizacji informacji w obrębie indywidualnych stacji roboczych,
komputerów osobistych lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi poczty elektronicznej i do komunikacji
w grupach roboczych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci
oraz indeksów innych źródeł informacji, programy komputerowe
do przetwarzania obrazów, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej
i do interaktywnych gier i/lub kwizów, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych
on-line, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, aplikacje mobilne
umożliwiające udział w programach telewizji internetowej, 35 reklama, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, prezentowanie towarów osób trzecich
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje reklamowe,
wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów
innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych
i drukowanych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi sprzedaży
internetowej prasy, magazynów, fotografii, zdjęć, książek on-line, 38
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transfer strumieniowy danych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, usługi
nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, mobilne usługi medialne
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści informacyjnych lub rozrywkowych, transmisje na żywo dostępne przez strony
głównie w Internecie [kamery internetowe], nadawanie programów
w telewizji, usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole
internetowym (IPTV), emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
41 produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach
mobilnych, realizacja rozrywki na żywo, organizowanie ceremonii
wręczania nagród związanych z telewizją, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, publikacje on-line, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych
za pośrednictwem telewizji internetowej, usługi w zakresie gier interaktywnych.

(111) 323728
(220) 2019 03 11
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) KANIA ALEKSANDRA SKILLSY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S skillsy
(540)

(210) 497036

(591) czerwony, niebieski
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku,portalu w sieciach komputerowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich.
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(111) 323729
(220) 2019 04 09
(210) 498515
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH WOJMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJMAR
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem naczep i chłodni do samochodów ciężarowych,
wynajem magazynów i przechowywanie towarów na składowiskach,
wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(111) 323730
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) WACHOWICZ MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AïOLI Cantine Bar Café Deli
(540)

(210) 497469

(591) beżowy, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, żywność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny lub w większości
z tych produktów, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, żywność przygotowana z konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw lub w większości z tych produktów, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, sery, żywność przygotowana z mleka, produktów
nabiałowych, lub sera lub w przeważającej części z tych produktów,
przekąski owocowe i warzywne, napoje z przewagą mleka, sałatki
owocowe, sałatki jarzynowe, konserwowane grzyby, zupy, jadalne
oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie czekolady, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, żywność przygotowana z ryżu, tapioki, sago lub w przeważającej części z tych produktów, mąka i preparaty zbożowe, makarony,
kluski, pizza, kanapki, tacos, tarty, tarty z nadzieniem z warzyw i jajek (quiche), tortilla, gofry, chleb, bułki, babeczki typu muffin, ciasta
i słodycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, sorbety, sosy przyprawowe, przekąski zbożowe, 31 świeże owoce i świeże warzywa,
świeże grzyby, 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, usługi barów,
usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe.
(111) 323731
(220) 2017 10 16
(210) 477734
(151) 2019 08 22
(441) 2017 12 27
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług pozwalające na swobodnie ich oglądanie i nabywanie w zakresie: artykułów telekomunikacyjnych, informatycznych, do celów
dydaktycznych, urządzeń do transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, nośników danych, płyt oraz dysków z nagraniami, reklama
i promocja sprzedaży dotycząca towarów i usług oferowanych i zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, reklama,
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w tym reklama radiowa i telewizyjna, reklama kinowa, dokumentacja reklamowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, dostarczanie oraz wynajem czasu i miejsca reklamowego i na ogłoszenia we wszystkich
środkach przekazu, powyższe usługi również dostarczane on-line
z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu, materiały reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama on-line w sieci
komputerowej, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, dystrybucja reklam, marketing, w tym marketing
bezpośredni, wspieranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, także
odpłatne wykonywanie usług, zwłaszcza przyjmujących postać danych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku przy zastosowaniu sieci komputerowych, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich,
w szczególności w połączeniu z usługami on-line, odpłatne, czasowe
odstąpienie urządzeń do przetwarzania danych, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, bezpośrednia
usługa zamawiania prezentów za pośrednictwem komputera, wystawy, prezentacje handlowe on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja, reklama
i marketing on-line stron internetowych, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, prowadzenie katalogów towarów
i usług, usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania z lub bez
pomocy elektronicznych baz danych, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elektronicznych billboardów, usługi zawierające
nagrywanie, transkrypcję, transformację, kompozycję, kompilację
informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, subskrypcja gazet elektronicznych, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, także świadczone on-line, także za pośrednictwem Internetu, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 komunikacja wykorzystująca terminale
komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy komputera, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu,
umożliwianie dostępu do baz danych on-line, przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych przez bezprzewodową i/lub kablową sieć cyfrową i analogową, włącznie z operacjami on-line i off-line, także przez komputer,
prowadzenie on-line chatów, forum w celu transmisji wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, prowadzenie elektronicznej
tablicy ogłoszeń on-line, usługi poczty komputerowej oraz skrzynki
poczty elektronicznej, dostarczanie i elektroniczne przesyłanie kart,
listów, maili i wiadomości, programów komputerowych, danych, dokumentów, instrukcji, zamówień elektronicznych, wiadomości głosowych przez Internet, terminal komputerowy, sieć komunikacyjną,
w tym nagrywanie, a następnie przesyłanie wiadomości głosowych
przez środki telekomunikacyjne, informacja o komunikacji i nadawaniu przez media elektroniczne, dostarczanie produktów telekomunikacyjnych w celu pośredniczenia przy zamówieniach produktów
i usług przez elektroniczne dane komunikacyjne, dostarczanie dostępu do elektronicznej sieci komunikacyjnej, Internetu, extranetu
oraz tablic ogłoszeń, dzierżawa, wynajmowanie lub leasing urządzeń
komunikacyjnych i skrzynek poczty elektronicznej, przesyłanie sygnału w celach handlu elektronicznego przez system telekomunikacyjny i system danych komunikacyjnych, przesyłanie danych w celu
wykorzystania elektronicznego obrazu powstałego przez połączenie telefoniczne, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line
nie ściągalnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
39 dostarczanie towarów z zamówień elektronicznych, 41 publikacja
i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line,
usługi księgarni on-line, w tym usługi księgarni elektronicznej, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych
on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej.

(111) 323732
(220) 2017 12 29
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 03
(732) KOWALCZYK KINGA, Szczecin (PL)

(210) 480661
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESSIONAL PMU
(540)

Nr 12/2019

(540) SOKOŁÓW PARÓWKI Z SZYNKI Stówki 100% MIĘSA
Z SZYNKI BEZ DODATKU SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BARWNIKÓW FOSFORANÓW
WYPRODUKOWANE W POLSCE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do makijażu, kosmetyki do makijażu skóry,
środki do usuwania makijażu, kremy kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, produkty powlekające usta, kosmetyki do ust, błyszczyki do ust, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, toniki do twarzy.
(111) 323733
(220) 2018 01 18
(210) 481278
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) RECZUCH MACIEJ MANUFAKTURA MONIMO, Żary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Manufaktura MoniMo
(510), (511) 6 gałki [uchwyty] metalowe, gwoździe do wieszania obrazów, metalowe przedmioty artystyczne [z brązu], metalowe haczyki na lustra, metalowe wieszaki na obrazy, metalowe mocowania
do wieszania obrazów na ścianach, metalowe wieszaki do półek,
metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na kapelusze, metalowe wieszaki na krawaty, metalowe wieszaki na torby, metalowe
wieszaki (stojaki) na odzież, metalowe wieszaki do biżuterii, stojaki,
półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone z metalu,
uchwyty z metalu, 11 elektryczne oprawy oświetleniowe, oprawy
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe
sufitowe, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, szyny zawieszone [niezelektryfikowane] do elektrycznej oprawy oświetleniowej, lampy wiszące,
lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy biurkowe,
lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampy LED, przenośne lampy
[oświetleniowe], obudowy do lamp, szklane osłony na lampy, lampy
z metali szlachetnych, żyrandole z metali szlachetnych, 14 obudowy
na zegary, zegary, zegary podłogowe, miniaturowe zegary, zegary
na biurko, zegary w obudowie, zegary szklane, zegary z metali szlachetnych w ramie z metali szlachetnych, marmuru i drewna, 16 obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy z metali szlachetnych w ramie z metali szlachetnych, marmuru i drewna, oprawki na zdjęcia lub obrazy, 20 drewniane ramy
i ramki do obrazów, listwy na ramy do obrazów, lustra łazienkowe,
lustra ścienne, lustra w ramie z metali szlachetnych, lustra w ramie
z marmuru i drewna, ławy [meble], ławy i stoliki z drewna, szkła i metali szlachetnych, ozdobne lustra, oprawy do obrazów [ramy], ramy
do obrazów, ramki na obrazy i fotografie, ramy do obrazów i zdjęć,
stoliki, stoliki kawowe, stoliki salonowe, stoliki nocne, stoliki do herbaty, 21 młynki do soli, młynki do pieprzu, młynki do pieprzu i soli
z drewna i metali szlachetnych, pieprzniczki, pierścienie na serwetki z metali szlachetnych, solniczki, solniczki z metali szlachetnych,
serwetniki, serwetniki z drewna i metali szlachetnych, świeczniki,
świeczniki [oprawy], świeczniki z metali szlachetnych, świeczniki
z drewna, świeczniki, nie z metali szlachetnych.
(111) 323734
(220) 2018 03 08
(210) 483248
(151) 2019 08 29
(441) 2018 06 04
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TORUNIANKA
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 323735
(220) 2018 10 23
(210) 491904
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 23
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, biały, zielony,
żółty, beżowy, szary, czarny
(531) 05.01.03, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.15, 24.17.05,
24.17.07, 06.19.01, 06.19.11, 05.03.11, 05.03.13, 24.07.01, 24.07.23,
26.01.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 323736
(220) 2018 12 01
(210) 493331
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 23
(732) ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veni design
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski podłogowe, drewno obrobione, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, okładziny drewniane, parkiety i płyty parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, boazeria niemetalowa, 35 usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi
marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej.
(111) 323737
(220) 2018 12 03
(210) 493971
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Li Parie
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele, portmonetki, portfele
na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(111) 323738
(220) 2019 02 01
(210) 495488
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) BARANOWSKI OSKAR AUTO CENTRUM BARANOWSKI,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)

Nr 12/2019
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(540) AUTO CENTRUM SPA BARANOWSKI
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), a mianowicie: myjnie samochodowe i ich części, myjnie pojazdów innych niż
samochody i ich części, odkurzacze samochodowe i ich części, froterki i polerki stosowane w kosmetyce samochodowej, 37 naprawy
samochodów osobowych, usługi związane z instalacją i montażem
części do samochodów osobowych, usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, stacje obsługi samochodów, wymiana olejów, naprawa samochodów, innych pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi kosmetyki samochodowej, usługi sprzątania
i czyszczenia wnętrz samochodów, usługi polerowania karoserii,
usługi czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji samochodowych, usługi
outsourcingu w zakresie budowy i eksploatacji myjni pojazdów.
(111) 323739
(220) 2019 02 04
(210) 495556
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) KAŁUŻYŃSKA PAULINA BONJOUR MADAME, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonjour MADAME by Paulina Kałużyńska
(540)

(591) biały, ciemnoróżowy, czarny, jasnoróżowy, różowy
(531) 29.01.15, 07.05.02, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, masaż, salony piękności, tatuowanie, usługi
saun, usługi solariów, usługi wizażystki.
(111) 323740
(220) 2019 01 09
(151) 2019 08 09
(441) 2019 03 25
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin FIX
(540)

(210) 494602
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ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323741
(220) 2016 06 08
(210) 457618
(151) 2019 09 10
(441) 2016 09 12
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi FRUET
(540)

(591) niebieski, biały, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.03.01, 26.11.13
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurty smakowe, jogurt z dodatkiem soku owocowego, produkty mleczne i na bazie mleka.

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, czerwony, różowy, szary
(531) 05.03.11, 05.03.16, 05.05.19, 05.05.21, 05.07.01, 05.07.21, 11.03.04,
11.03.20, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, prepara-

(111) 323742
(220) 2019 01 09
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 494606

(591) biały, zielony, szary, żółty, brązowy, pomarańczowy, różowy,
czerwony
(531) 02.03.23, 05.03.11, 05.05.19, 05.07.01, 05.07.21, 29.01.15

210

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323743
(220) 2019 01 09
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin COMPLEXX
(540)

(210) 494610

(591) biały, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony,
brązowy, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
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mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 323744
(220) 2019 01 10
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polka z natury piękna
(540)

(210) 494653

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, 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, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 323745
(151) 2019 08 02

(220) 2019 01 15
(441) 2019 03 25

(210) 494788
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(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, różowy, czarny
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15, 19.03.25
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione.
(111) 323746
(220) 2019 01 15
(151) 2019 08 23
(441) 2019 03 25
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISZ masz
(540)

(210) 494801

(591) brązowy, ciemnobrązowy, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama online dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne czekolad, czekoladek,
cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych obejmujących nagraną muzykę i nagrane
filmy do pobrania, reklama internetowa dla osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich czekolad, czekoladek, cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, produkcja filmów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 323747
(220) 2019 01 17
(210) 494853
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE WÓDKA BIO
(540)
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(540)

(591) brązowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08,
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe
napoje alkoholowe, aperitify.
(111) 323749
(220) 2019 01 17
(210) 494856
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE WÓDKA
Z SUROWCÓW BEZGLUTENOWYCH
(540)

(591) brązowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08,
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
(111) 323750
(220) 2019 01 17
(210) 494858
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE
KRAFTOWE
WYKONANA
METODAMI
RZEMIEŚLNICZYMI TRADYCYJNA RECEPTURA NADZOROWANA
PRODUKCJA
(540)

(591) brązowy, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 02.09.18, 05.07.02, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08,
01.03.01, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
(111) 323748
(220) 2019 01 17
(210) 494854
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE PRODUKTY RZEMIEŚLNICZE PIGWA
Z WHISKY IRLANDZKĄ

(531) 15.01.01, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 323751
(151) 2019 07 31

(220) 2019 01 22
(441) 2019 03 18

(210) 495082
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(732) OFTALDENT TADEUSZ ŁABNO SPÓŁKA JAWNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oftaldent
(540)

(591) biały, pomarańczowy, niebieski, ciemnoszary
(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu: okularów, soczewek kontaktowych, szkieł
kontaktowych, oprawek okularowych, akcesoriów optycznych, artykułów optycznych, akcesoriów do okularów, chemii optycznej,
preparatów czyszczących i dezynfekujących do okularów i soczewek
kontaktowych, kropli do oczu oraz pomocy optycznych dla osób niedowidzących, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, produkcja protez dentystycznych na zamówienie, 44 usługi medyczne gabinetów lekarskich, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, pomoc medyczna, usługi diagnostyki
medycznej, diagnostyka obrazowa, usługi fizjoterapii, usługi rehabilitacyjne, medyczna opieka pielęgniarska, usługi położnych, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi stomatologiczne,
usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi periodontologiczne, usługi chirurgii stomatologicznej, usługi stomatologii kosmetycznej, pomoc stomatologiczna,
doradztwo związane ze stomatologią, usługi protetyczne, usługi ortodontyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, diagnozowanie
i badanie wzroku, usługi okulistyczne, usługi optyczne, optometria,
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych.
(111) 323752
(220) 2019 02 05
(210) 495584
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) KABAŁA AGNIESZKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMACZNE WNĘTRZA
(510), (511) 42 architektura, dekoracja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 kawiarnie, restauracje.
(111) 323753
(220) 2019 02 15
(210) 495999
(151) 2019 07 23
(441) 2019 04 08
(732) JASIŃSKI MARCIN ORIENT FOOD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHINSEN SUSHI
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.05, 03.09.01, 26.11.12
(510), (511) 30 sushi, ciasta, chow mein [chiński smażony makaron],
chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), chińskie ciasteczka
księżycowe, chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki jiaozi [pierogi], chińskie pierożki nadziewane (gyoza,
gotowane), chińskie danie lo mein [makaron], ciasteczka, ciasteczka
ryżowe, dania na bazie ryżu, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], herbata, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata jaśminowa, herbata
z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z żeń-szenia [insamcha],
herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, jiaozi (pierogi nadziewane), japońska mąka arrarutowa
(kudzu-ko, do żywności), japońska zielona herbata, japoński chrzan
bardzo pikantny w proszku (wasabi w proszku), japońskie biszkopty
(kasutera), lody, makarony, makaron sojowy (harusame, nieugotowany), makaron ryżowy, makaron nitki, makaron azjatycki, napoje sporządzone z herbaty, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki],
potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, przyprawiony sos sojowy [chiyou], przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski na bazie ryżu, ryż, senbei [ciastka ryżowe], sos teriyaki, sos
z ostryg, sos z krewetek, wasabi w proszku [japoński chrzan], wa-
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rzywa w cieście, wodorosty [przyprawa], udon [makaron japoński],
taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami),
43 usługi restauracji sprzedających sushi, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), bary,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych, restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi
barowe, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie,
kafeterie, restauracje samoobsługowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kafeterie [bufety], serwowanie jedzenia i napojów, gastronomia mobilna, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie
posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 323754
(220) 2019 02 21
(210) 496208
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Orient Holistic Therapy
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.
(111) 323755
(220) 2019 02 27
(210) 496499
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 15
(732) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZBAWKI
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie,
sztuczna biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, kamienie szlachetne, 16 papier i karton, druki, albumy, broszury, katalogi,
prospekty, pocztówki, karty, kalendarze, czasopisma, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, wyroby cukiernicze, czekolada, 35 usługi sprzedaży metali
szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii,
biżuterii z metali i kamieni szlachetnych, kamieni szlachetnych, papieru, kartonu, druków, albumów, broszur, katalogów, prospektów,
pocztówek, kart, kalendarzy, czasopism, materiałów introligatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do celów biurowych
lub domowych, materiałów dla artystów, pędzli malarskich, materiałów szkoleniowych i instruktażowych z wyjątkiem aparatów,
materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych, kawy, herbaty, kakao, substytutów kawy,
mąki, produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, wyrobów cukierniczych, czekolady
świadczone przez sklepy detaliczne i strony internetowe.
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(111) 323756
(220) 2019 02 27
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 15
(732) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANDMADE SWEETS Boże Krówki
(540)

(210) 496500

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 03.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 25.07.07
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa, wyroby cukiernicze, czekolada, 35 usługi sprzedaży
kawy, herbaty, kakao, substytutów kawy, mąki, produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, wyrobów cukierniczych, czekolady świadczone przez
sklepy detaliczne i strony internetowe.
(111) 323757
(220) 2019 02 28
(210) 496585
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 23
(732) STRZELECKA-JANICKA AGATA STAG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stag jewels
(510), (511) 14 amulety-biżuteria, bransoletki-biżuteria, kolczyki, kaboszony, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone,
kółka na klucze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych-biżuteria, przyrządy do mierzenia czasu, szpilki ozdobne, pudełka
z metali szlachetnych, biżuteria z kości słoniowej, łańcuszki-biżuteria,
biżuteria i wyroby jubilerskie, zawieszki-biżuteria, kasetki na biżuterię-szkatułki, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, akcesoria
do wyrobu biżuterii, zwijane etui na biżuterię, zapięcia do biżuterii,
szpilki do krawatów, szpilki do krawatów, naszyjniki-biżuteria, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria z emalii komórkowej, zegarki,
paski do zegarków, pierścionki-biżuteria, 18 torby, torebki, walizki,
plecaki, bagaż, bagaż, torby szkolne z paskiem na ramię, kufry bagażowe, przeciwsłoneczne parasole, parasole, laski do podpierania się,
wyprawione skóry, imitacje skóry, skóra i imitacja skóry, portmonetki
skórzane, aktówki-wyroby ze skóry], skóra z poliuretanu, torebki wykonane ze skóry, wyroby rymarskie, wyroby rymarskie ze skóry, rzemienie-rymarstwo, skóra wtórna, nici ze skóry, paski skórzane inne
niż odzież, skóra surowa lub półprzetworzona, skórzane pasy na ramię, skóra na buty, sznurówki skórzane, skóra na uprzęże, 25 odzież,
nakrycia głowy.
(111) 323758
(220) 2019 03 11
(210) 497037
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 23
(732) DOBKOWSKI TOMASZ, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olavia
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, transport, transport autobusowy, transport lądowy,
transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy osób,
transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport drogowy
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pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu autobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla osób
niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania
transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, czarterowanie
transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów
biznesowych, usługi transportu zbiorowego dla ludności, udzielanie
informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie rezerwacji transportu
autobusowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie
danych związanych z transportem pasażerów, usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu podróżnych, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu podróżnych, 41 usługi wydawnicze,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie katalogów,
wydawanie biuletynów, wydawanie przewodników turystycznych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów
w internecie, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, wypożyczanie gazet i czasopism, 43 zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów,
usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej.

(111) 323759
(220) 2019 03 13
(210) 497101
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słupca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) at hotel35
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi jako snack-bary, biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
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ty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
jako bufety, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach,
rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych
kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych jako zakwaterowanie, wynajem budynków
przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.

(111) 323760
(220) 2019 03 18
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) MISTERKA-KOSOBUDZKA EWA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bellivy
(540)

(210) 497277

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 323761
(220) 2019 03 19
(210) 497331
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kabergovet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający kabergolinę.
(111) 323762
(220) 2019 03 19
(210) 497340
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pro Vitae
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne].
(111) 323763
(220) 2019 03 19
(210) 497341
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piekło Czantorii
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(111) 323764
(220) 2019 03 19
(210) 497342
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Salamandra Ultra Trail
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
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(111) 323765
(220) 2019 03 19
(210) 497392
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) SOLIPIWKO JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE LIGHTING CENTER, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lighting Center
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 9 odtwarzacze płyt gramofonowych, talerze obrotowe
do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia
do wyrównywania igły gramofonu, głośniki do gramofonów, ramiona gramofonowe, igły gramofonowe, płyty gramofonowe, wkładki
gramofonów, statywy dwunóżkowe, miksery dźwięku, miksery audio, miksery do mikrofonów, stoły mikserskie, cyfrowe pulpity mikserskie, miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, stoły
mikserskie do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze stereo, odtwarzacze płyt, odtwarzacze kaset, odtwarzacze taśm, odtwarzacze audio, odtwarzacze
dźwięku, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze
multimedialne, odtwarzacze płyt kompaktowych, cyfrowe odtwarzacze muzyki, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, sprzęt do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, oprogramowanie do muzyki,
oprogramowanie do komponowania muzyki, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków,
słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki douszne, słuchawki
muzyczne, słuchawki bezprzewodowe, wzmacniacze słuchawkowe,
nauszniki do słuchawek, adaptery do słuchawek, futerały na słuchawki, konsole ze słuchawkami, zestawy słuchawek z mikrofonem,
dwukierunkowe wtyczki do słuchawek, konsole do miksowania
dźwięku, pulpity do miksowania dźwięków, części i akcesoria
do urządzeń audio, kolumny typu soundbar, przedwzmacniacze,
końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, mikrofony, stojaki do mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, kable do mikrofonów, procesory
dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, cyfrowe procesory
sygnałów, cyfrowe procesory dźwięku, procesory dźwięku przestrzennego, procesory sygnałów analogowych, procesory głosu, głośniki do monitora studyjnego, głośniki, głośniki audio, przenośne
głośniki, głośniki wysokotonowe, głośniki bezprzewodowe, systemy
głośnikowe, stojaki na głośniki, tuby do głośników, kable do głośników, uchwyty do głośników, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, przetworniki sygnałów do głośników audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku
w głośnikach, urządzenia i przyrządy radiowe, megafony, systemy
nagłaśniające PA, regulatory elektroniczne, elektroniczne regulatory
mocy, oprogramowanie konferencyjne, sprzęt konferencyjny audio,
transformatory, transformatory elektroniczne, transformatory elektryczne, transformatory akustyczne, wzmacniacze gitarowe, przetworniki do gitar, kable do gitar, wzmacniacze gitarowe przenośne,
procesory efektów gitarowych, elektroniczne przystawki do gitar
i gitar basowych, wzmacniacze do gitar basowych, nośniki do rejestracji dźwięku, interfejsy audio, oprogramowanie interfejsów, cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, oprogramowanie interfejsowe,
interfejsy komunikacyjne, elektroniczne kontrolery cyfrowe, konwertery elektroakustyczne, konwertery sygnałów, konwertery elektryczne, nagrywarki dźwięku, wzmacniacze dźwięku, karty dźwiękowe, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do miksowania
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, aparaty do wytwarzania
dźwięków, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, membrany akustyczne stosowane w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających dźwięk, samplery, kable audio, kable elektroniczne, kable
elektryczne, kable USB, kable koncentryczne, tunery kablowe, wiązki
kablowe, złącza kablowe do kabli elektrycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, elektryczne kable interfejsowe, przejściówki do kabli,
testery kabli audio, kable typu jack, kable do przekaźników radiowych, przedłużacze do kabli elektrycznych, przejściówki do kabli
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koncentrycznych, kable i przewody elektryczne, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, reflektory
oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, oprawy oświetleniowe,
lampy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, szyny oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe, wyposażenie oświetleniowe, elementy oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe, rury oświetleniowe, ozdobne oświetlenie
stroboskopowe, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, oświetlenie
nastrojowe LED, osprzęt do oświetlenia, plazmowy system oświetlenia, elektryczne oświetlenie światłowodowe, przenośne lampy
oświetleniowe, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, miniaturowe żarówki oświetleniowe, oświetleniowe lampy wyładowcze,
neonowe lampy oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, halogenowe oprawy oświetleniowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe, światłowodowe instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, lampy,
mobilne wieże oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, panele
oświetleniowe, ozdobne zestawy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, urządzenia do oświetlenia scenicznego, osprzęt do oświetlenia światłowodowego, ozdobne
oświetlenie na gaz, halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego,
architektoniczne oprawy do oświetlenia, filtry do oświetlenia scenicznego, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, filtry do urządzeń
oświetleniowych, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej,
lampy do celów oświetleniowych, lampy elektryczne do oświetlenia
wnętrz, lampy fluorescencyjne do oświetlenia scenicznego, lampy
elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, elementy instalacji oświetleniowej na podczerwień, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, przewody świetlne do celów oświetleniowych, filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, instalacje oświetlenia
scenicznego o wysokim natężeniu wyładowania, urządzenia oświetleniowe i z promieniowaniem ultrafioletowym w jednym, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie stroboskopowe do tworzenia efektów
świetlnych, lampy stroboskopowe do tworzenia efektów świetlnych,
rzutniki światła laserowego, żarówki i akcesoria do nich, 15 instrumenty muzyczne, statywy do instrumentów muzycznych, gitary, gitary elektryczne, gitary akustyczne, gitary basowe, podstrunniki gitarowe, struny do gitar, kostki do gitar, elektryczne gitary basowe,
końcówki do przełączników gitarowych, paski na ramię do gitar, podpórki na ramiona do gitar, struny gitarowe wykonane ze stali, struny
gitarowe zawierające stal, gitarowe korby strojeniowe, instrumenty
dęte, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, instrumenty muzyczne dęte, stroiki do ustników instrumentów dętych
drewnianych, banjo, ksylofony, ksylofony żelazne, mandoliny, mandole, skrzypce, podkładki pod brodę do skrzypiec, ukulele, akordeony, fortepiany, pianina, pianina elektroniczne, pianina elektryczne,
elektryczne keyboardy, elektroniczne keyboardy, talerze perkusyjne,
muzyczne instrumenty perkusyjne, perkusyjne pady ćwiczeniowe,
cymbały, trąbki, puzony, syntezatory jako instrumenty muzyczne,
kornety, instrumenty blaszane, instrumenty elektroniczne, rogi, instrumenty strunowe uderzane, trójkąty, basy, piszczałki, bębny, organy, kotły, stroiki, grzechotki, klawisze instrumentów muzycznych,
klawiatury instrumentów muzycznych, flety proste, dzwonki ręczne,
instrumenty muzyczne sterowane komputerowo, futerały na instrumenty muzyczne, bałałajki, stroiki do instrumentów muzycznych,
kołki do instrumentów muzycznych, ustniki do instrumentów muzycznych, miechy do instrumentów muzycznych, pedały do instrumentów muzycznych, tłumiki do instrumentów muzycznych, kostki
do instrumentów strunowych, struny do instrumentów muzycznych,
smyczki do instrumentów muzycznych, trójnogi do instrumentów
muzycznych, mostki do instrumentów muzycznych, młoteczki do instrumentów muzycznych, dopasowane pokrowce na instrumenty
muzyczne, pedały do bębnów, śruby smyczkowe do instrumentów
muzycznych, klapy, wentyle do instrumentów muzycznych, urządzenia do strojenia instrumentów muzycznych, instrumenty muzyczne
sterowane przy pomocy mikroprocesora, pedały efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych, włosie końskie do smyczków
do instrumentów muzycznych, automaty perkusyjne, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa oświetlenia i reflektorów oświetleniowych,
transformatorów oświetleniowych, reflektorów oświetleniowych, instalacji oświetleniowych, opraw oświetleniowych, lamp oświetleniowych, żarówek oświetleniowych, osprzętu oświetleniowego, szyn
oświetleniowych, oświetlenia elektrycznego, oświetlenia nastrojowego, wyposażenia oświetleniowego, elementów oświetleniowych,
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urządzeń oświetleniowych, rur oświetleniowych, ozdobnego oświetlenia stroboskopowego, wiszącego oświetlenia fluorescencyjnego,
oświetlenia nastrojowego LED, osprzętu do oświetlenia, plazmowego systemu oświetlenia, elektrycznego oświetlenia światłowodowego, przenośnych lamp oświetleniowych, fluorescencyjnych urządzeń
oświetleniowych, miniaturowych żarówek oświetleniowych, oświetleniowych lamp wyładowczych, neonowych lamp oświetleniowych,
urządzeń oświetleniowych LED, halogenowych opraw oświetleniowych, luminescencyjnych lamp oświetleniowych, światłowodowych
instalacji oświetleniowych, elektrycznych instalacji oświetleniowych,
elektrycznych opraw oświetleniowych, lamp, mobilnych wież oświetleniowych, opraw oświetleniowych LED, paneli oświetleniowych,
ozdobnych zestawów oświetleniowych, żarówek oświetleniowych
LED, opraw oświetleniowych sufitowych, urządzeń do oświetlenia
scenicznego, osprzętu do oświetlenia światłowodowego, ozdobnego oświetlenia na gaz, halogenowych instalacji oświetlenia scenicznego, architektonicznych opraw do oświetlenia, filtrów do oświetlenia scenicznego, elektrycznych urządzeń oświetlenia dekoracyjnego,
urządzeń oświetleniowych sterowanych komputerowo, filtrów
do urządzeń oświetleniowych, elementów elektrycznej instalacji
oświetleniowej, lamp do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych do oświetlenia wnętrz, lamp fluorescencyjnych do oświetlenia
scenicznego, lamp elektrycznych do oświetlenia zewnętrznego, elementów instalacji oświetleniowej na podczerwień, kul lustrzanych
będących elementami oświetleniowymi, przewodów świetlnych
do celów oświetleniowych, filtrów kolorów do urządzeń oświetleniowych, instalacji oświetlenia scenicznego o wysokim natężeniu wyładowania, urządzeń oświetleniowych i z promieniowaniem ultrafioletowym w jednym, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia
stroboskopowego do tworzenia efektów świetlnych, lamp stroboskopowych do tworzenia efektów świetlnych, rzutników światła laserowego, żarówek i akcesoriów do nich, odtwarzaczy płyt gramofonowych, talerzy obrotowych do gramofonów, regulatorów prędkości
do gramofonów, urządzeń do wyrównywania igieł gramofonów,
głośników do gramofonów, ramion gramofonowych, igieł gramofonowych, płyt gramofonowych, wkładek gramofonów, statywów
dwunóżkowych, mikserów dźwięku, mikserów audio, mikserów
do mikrofonów, stołów mikserskich, cyfrowych pulpitów mikserskich, mikserów dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, stołów
mikserskich do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań,
odtwarzaczy MP3, odtwarzaczy stereo, odtwarzaczy płyt, odtwarzaczy kaset, odtwarzaczy taśm, odtwarzaczy audio, odtwarzaczy
dźwięku, odtwarzaczy płyt fonograficznych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, odtwarzaczy płyt kompaktowych, cyfrowych
odtwarzaczy muzyki, futerałów na przenośne odtwarzacze muzyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, sprzętu do odtwarzania
dźwięku, urządzeń do odtwarzania dźwięku, oprogramowania
do muzyki, oprogramowania do komponowania muzyki, oprogramowania komputerowego do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowania komputerowego do tworzenia i edycji muzyki
i dźwięków, słuchawek, słuchawek stereofonicznych, słuchawek dousznych, słuchawek muzycznych, słuchawek bezprzewodowych,
wzmacniaczy słuchawkowych, nauszników do słuchawek, adapterów do słuchawek, futerałów na słuchawki, konsoli ze słuchawkami,
zestawów słuchawek z mikrofonem, dwukierunkowych wtyczek
do słuchawek, konsoli do miksowania dźwięku, pulpitów do miksowania dźwięków, części i akcesoriów do urządzeń audio, kolumn
typu soundbar, przedwzmacniaczy, końcówek wtykowych do przewodów elektrycznych, urządzeń optycznych, wzmacniaczy i korektorów, mikrofonów, stojaków do mikrofonów, wtyczek do mikrofonów, kabli do mikrofonów, procesorów dźwięku, procesorów
dźwiękowych wielokanałowych, cyfrowych procesorów sygnałów,
cyfrowych procesorów dźwięku, procesorów dźwięku przestrzennego, procesorów sygnałów analogowych, procesorów głosu, głośników do monitorów studyjnych, głośników, głośników audio, przenośnych głośników, głośników wysokotonowych, głośników
bezprzewodowych, systemów głośnikowych, stojaków na głośniki,
tub do głośników, kabli do głośników, uchwytów do głośników, głośników z wbudowanymi wzmacniaczami, przetworników sygnałów
do głośników audio, elektronicznych procesorów sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, urządzeń
i przyrządów radiowych, megafonów, systemów nagłaśniających PA,
regulatorów elektronicznych, elektronicznych regulatorów mocy,
oprogramowania konferencyjnego, sprzętu konferencyjnego audio,
transformatorów, transformatorów elektronicznych, transformato-
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rów elektrycznych, transformatorów akustycznych, wzmacniaczy
gitarowych, przetworników do gitar, kabli do gitar, wzmacniaczy
gitarowych przenośnych, procesorów efektów gitarowych, elektronicznych przystawek do gitar i gitar basowych, wzmacniaczy do gitar basowych, nośników do rejestracji dźwięku, interfejsów audio,
oprogramowania interfejsów, cyfrowych urządzeń interfejsowych
audio, oprogramowania interfejsowego, interfejsów komunikacyjnych, elektronicznych kontrolerów cyfrowych, konwerterów elektroakustycznych, konwerterów sygnałów, konwerterów elektrycznych,
nagrywarek dźwięku, wzmacniaczy dźwięku, kart dźwiękowych,
urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzeń do miksowania dźwięku, urządzeń do transmisji dźwięku, aparatów do wytwarzania
dźwięków, przenośnych urządzeń do nagrywania dźwięku, oprogramowania komputerowego do nagrywania dźwięku, membran akustycznych stosowanych w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających dźwięk, samplerów, kabli audio, kabli elektronicznych, kabli
elektrycznych, kabli USB, kabli koncentrycznych, tunerów kablowych, wiązek kablowych, złącz kablowych do kabli elektrycznych,
złącz do kabli, złącz kabli audio, elektrycznych kabli interfejsowych,
przejściówek do kabli, testerów kabli audio, kabli typu jack, kabli
do przekaźników radiowych, przedłużaczy do kabli elektrycznych,
przejściówek do kabli koncentrycznych, kabli i przewodów elektrycznych, instrumentów muzycznych, statywów do instrumentów muzycznych, gitar, gitar elektrycznych, gitar akustycznych, gitar basowych, podstrunników gitarowych, strun do gitar, kostek do gitar,
elektrycznych gitar basowych, końcówek do przełączników gitarowych, pasków na ramię do gitar, podpórek na ramiona do gitar, strun
gitarowych wykonanych ze stali, strun gitarowych zawierających
stal, gitarowych korb strojeniowych, instrumentów dętych, instrumentów dętych blaszanych, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów muzycznych dętych, stroików do ustników instrumentów dętych drewnianych, banjo, ksylofonów, ksylofonów żelaznych,
mandolin, mandoli, skrzypiec, podkładek pod brodę do skrzypiec,
ukulele, akordeonów, fortepianów, pianin, pianin elektronicznych,
pianin elektrycznych, elektrycznych keyboardów, elektronicznych
keyboardów, talerzy perkusyjnych, muzycznych instrumentów perkusyjnych, perkusyjnych padów ćwiczeniowych, cymbałów, trąbek,
puzonów, syntezatorów, kornet, instrumentów blaszanych, instrumentów elektronicznych, rogów, instrumentów strunowych uderzanych, trójkątów, basów, piszczałek, bębnów, organów, kotłów, stroików, grzechotek, klawiszy instrumentów muzycznych, klawiatur
instrumentów muzycznych, fletów prostych, dzwonków ręcznych,
instrumentów muzycznych sterowanych komputerowo, futerałów
na instrumenty muzyczne, bałałajek, stroików do instrumentów muzycznych, kołków do instrumentów muzycznych, ustników do instrumentów muzycznych, miechów do instrumentów muzycznych, pedałów do instrumentów muzycznych, tłumików do instrumentów
muzycznych, kostek do instrumentów strunowych, strun do instrumentów muzycznych, smyczków do instrumentów muzycznych, trójnogów do instrumentów muzycznych, mostków do instrumentów
muzycznych, młoteczków do instrumentów muzycznych, dopasowanych pokrowców na instrumenty muzyczne, pedałów do bębnów, śrub smyczkowych do instrumentów muzycznych, klap, wentylów do instrumentów muzycznych, urządzeń do strojenia
instrumentów muzycznych, instrumentów muzycznych sterowanych
przy pomocy mikroprocesora, pedałów efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych, włosia końskiego do smyczków do instrumentów muzycznych, automatów perkusyjnych.

(111) 323766
(220) 2019 03 21
(210) 497527
(151) 2019 08 22
(441) 2019 04 29
(732) FICEK-KOSIARSKA ANETA MARIA MADURA-INVESTMEN,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MADURA
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo.
(111) 323767
(220) 2019 03 21
(210) 497531
(151) 2019 08 22
(441) 2019 05 06
(732) FICEK-KOSIARSKA ANETA MARIA MADURA-INVESTMEN,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADURA
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(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo.
(111) 323768
(220) 2019 01 18
(210) 494922
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO VEGAN
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, 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, 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) 323769
(220) 2019 02 08
(210) 495723
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA orzeźwienia
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 27.05.99,
25.05.02, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 323770
(220) 2019 02 08
(210) 495727
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Strefa Orzeźwienia
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 34 waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich.

(111) 323771
(220) 2019 03 13
(210) 497073
(151) 2019 08 28
(441) 2019 05 13
(732) HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HULAJ
(540)

(111) 323775
(220) 2015 02 02
(210) 438422
(151) 2017 05 24
(441) 2015 05 25
(732) EDUSON.PL BATKO, KOSIAK, ŁUGAWIAK SPÓŁKA JAWNA,
Krosinko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduson.pl
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 01.15.03, 18.01.21
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 323772
(220) 2018 07 25
(210) 488654
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) FLEJSZAR ALEKSANDRA BE ECO, Blizne Łaszczyńskiego (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYeco BRUSH
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.15, 03.01.16,
03.01.24, 05.11.13
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.
(111) 323773
(220) 2018 03 30
(210) 484347
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) WIŚNIEWSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Effectis
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli, edukacja dorosłych, edukacja, rozrywka i sport, wyższe uczelnie,
usługi szkół.
(111) 323774
(220) 2018 02 26
(210) 482814
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 23
(732) SUNCKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloha island
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.14, 02.09.18, 02.09.20, 26.01.14

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski, biały, czerwony,
czarny, szary
(531) 03.07.05, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, urządzenia komputerowe i oprogramowanie komputerowe
do integracji tekstu, fonii, grafiki, obrazów stacjonarnych i obrazów
ruchomych do interaktywnego wprowadzania do aplikacji multimedialnych, urządzenia komputerowe i oprogramowanie komputerowe nagrane na nośnikach magnetycznych oraz wprowadzane z odległych sieci komputerowych, oprogramowanie używane
do multimedialnych plików w celu integracji tekstu, fonii, grafiki, stacjonarnych i ruchomych obrazów, oprogramowanie służące do używania Internetu i światowej sieci Web, oprogramowanie do platform
komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płytki dla układów scalonych, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, programy
komputerowe, software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, interaktywne multimedialne programy komputerowe, pliki multimedialne zapisane,
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, programy komputerowe do przeprowadzania
wywiadu i stawiania diagnozy oraz leczenia, programy komputerowe
do przeprowadzania wywiadu i stawiania diagnozy ultrasonograficznej, interfejsy pomiarowe i diagnostyczne, interfejsy wspomagające
nie dotykowe formy obsługi urządzeń, komputerowe komunikatory
do kontaktu z otoczeniem przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do celów dydaktycznych połączone z komputerem, peryferyjne urządzenia komputerowe, nagrania audio i wideo,
urządzenia do przetwarzania danych, dyski z nagraniami, chipy komputerowe, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo, dyski kompaktowe
CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski optyczne, interfejsy komputerowe, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury
komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
drukarki do komputerów, komputery przenośne, modemy, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe,
myszy, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji,
notesy elektroniczne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do gier komputerowych, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, nauczanie
korespondencyjne, edukacja poprzez komputer, Internet oraz sieci
komunikacyjne, kształcenie, prowadzenie doradztwa w zakresie
edukacji i nauczania poprzez strony Internetowe, udzielanie informacji w zakresie edukacji i nauczania poprzez komputer, Internet
oraz sieci komunikacyjne, usługi edukacyjne polegające na udostępnieniu poprzez strony internetowe i intranetowe materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie
materiałów instruktażowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line materiałów
elektronicznych, audio i video, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, elektroniczne usługi wydawnicze, multimedialne publikowanie książek, magazynów, oprogramowania, gazet,
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gier, muzyki oraz publikacji elektronicznych, prowadzenie szkoleń
na odległość z użyciem Internetu, usługi szkoleniowe, pisanie i publikowanie tekstów dotyczących diagnostyki medycznej, pisanie i publikowanie tekstów dotyczących ultrasonografii, usługi w zakresie
szkolenia lekarzy, usługi w zakresie szkolenia studentów medycyny,
usługi szkolenia pracowników uczelni wyższych, usługi w zakresie
organizowania oraz prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, usługi w zakresie instruktażu, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line poprzez sieci komunikacyjne i komputerowe,
które nie są wprowadzane z urządzenia nadrzędnego, udostępnianie
materiałów instruktażowych i edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych i edukacyjnych, usługi konsultacyjne w dziedzinie edukacji i nauczania, 42 usługi prowadzenia prac badawczych
i rozwojowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia, 44
usługi w zakresie opieki medycznej dla ludzi, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje
lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, diagnostyka,
profilaktyka i inne usługi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony
zdrowia, usługi w zakresie specjalistycznej diagnostyki medycznej,
konsultacje lekarzy specjalistów, wykonywania badań laboratoryjnych oraz analiz medycznych dla ludzi, doradztwo specjalistyczne
w zakresie ultrasonografii, doradztwo specjalistyczne w zakresie diagnostyki medycznej, dostarczanie informacji z dziedziny diagnostyki
medycznej oraz wydarzeń związanych z diagnostyką medyczną poprzez Internet i sieci komunikacyjne.

(111) 323776
(220) 2016 01 25
(210) 451607
(151) 2017 09 21
(441) 2016 04 25
(732) QJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALINA
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy.
(111) 323777
(220) 2016 06 06
(210) 457459
(151) 2018 03 26
(441) 2017 12 04
(732) POLACZEK MICHAŁ INTEGRA, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bethlehem
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, nienaturalna kawa, ryż, tapioka
i sago, mąka, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, bułka tarta, bułki, mąka jęczmienna,
kanapki, kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuskus, makarony, mąka
gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka spożywcza, muesli, produkty
spożywcze na basie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki kukurydziane, płatki owsiane, mąka pszenna, ryż, sago, skrobia do celów spożywczych, mąka sojowa, spaghetti, suchary, tapioka, tortille,
wermiszel, przekąski z produktów zbożowych, preparaty zbożowe,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, esencje do żywności,
chleb bezdrożdżowy, batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie,
chałwa, ciasta, ciastka, cukier, cukierki, czekolada, enzymy do ciast,
glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, herbatniki, herbatniki petit-beurre, karmelki, lukrecja, makaroniki, marcepan, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
mleczko pszczele do celów spożywczych (niemedycznych), naleśniki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe
galaretki, ozdoby do ciast (jadalne), pasta migdałowa, paszteciki,
piernik, pierożki (ravioli), pizze, placki, pralinki, prażona kukurydza
(popcorn), propolis (kit spożywczy), ciasto w proszku, puddingi,
ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, sajgonki, słodziki, słód do celów
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spożywczych, soda do pieczenia spożywcza, syrop cukrowy do celów spożywczych, tarty z owocami, wanilia, Tabule (sałatka z kuskus),
43 usługi zaopatrzenia w żywność.

(111) 323778
(220) 2017 08 01
(210) 474876
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 11
(732) ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evoron
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 7 turbosprężarki do silników, turbosprężarki do silników
pojazdów, turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, turbiny
do wytwarzania mocy, sprężarki do doładowywania silników spalinowych wewnętrznego spalania, sprężarki powietrzne do systemów
sprężonego powietrza w pojazdach, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych.
(111) 323779
(220) 2017 08 03
(210) 474951
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) KORZENIEWSKA ANNA TIME FOR YOU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zajęć sportowych, 43 żłobki dla
dzieci.
(111) 323780
(220) 2017 08 31
(210) 476012
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Nest
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 wynajem biur do coworkingu, dzierżawa biur, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, kawiarnia,
tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni
biurowej.
(111) 323781
(220) 2017 09 18
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 16
(732) PALEWSKI BARTOSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X LEVEL X EXPERIENCE

(210) 476599
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(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa z ochraniaczami.
(111) 323782
(220) 2017 11 17
(210) 479140
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) TUSZEWICKI PIOTR NOSKI NOSKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOSKINOSKI.PL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 zabawki, gry planszowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z artykułami dla
dzieci, w szczególności zabawek, gier planszowych, książek dla dzieci, nosidełek i chust do noszenia niemowląt, wózków, fotelików, rowerów i hulajnóg, akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, akcesoriów
do karmienia, akcesoriów plastycznych i szkolnych, artykułów dekoracyjnych, elementów wystroju wnętrz, okularów przeciwsłonecznych, kasków, nocników, czy bielizny dziecięcej za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 323783
(220) 2018 01 03
(210) 480748
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 19
(732) COKLAR SAFFET, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONE YARD
(510), (511) 25 odzież, odzież jeansowa, obuwie, nakrycia głowy,
kurtki, spodnie, t-shirty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty,
czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe,
kąpielówki, kombinezony, koszule, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia
wierzchnie, palta, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy,
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki,
sale, szelki do spodni, szlafroki, żakiety.
(111) 323784
(220) 2016 06 08
(210) 457619
(151) 2019 09 10
(441) 2016 09 12
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi Duet
(540)

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.01, 26.11.13
(510), (511) 29 produkty mleczne: twaróg naturalny do wypieków
i naleśników, twaróg mielony, sery pleśniowe i sery długo dojrzewające, sery na bazie mleka koziego, produkty na bazie mleka takie jak
smakowe desery mleczne, desery mleczne z dodatkami w postaci
czekolady, galaretki, bitej śmietany, owoców, miąższu owoców, owoców kandyzowanych, wiórków kokosowych, bakalii, skórek owocowych, jogurty, jogurty smakowe, śmietana, kefir naturalny, kefiry
smakowe, zsiadłe mleko, maślanka naturalna, maślanki smakowe,
desery mleczne, mleko świeże, mleko świeże o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, maślanka, serwatka, śmietana, napoje
mleczne lub na bazie mleka, napoje energetyzujące (energy-drinki)
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na bazie mleka, 30 jogurt mrożony, napoje czekoladowe, kakaowe
i kawowe z mlekiem.

(111) 323785
(220) 2019 01 22
(210) 495069
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) KUROWSKA MAŁGORZATA MOMO STUDIO ARCHITEKTURY,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) momo
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 42 usługi inżynierskie w zakresie ocen ,opinii, badań oraz
sporządzania raportów w dziedzinie architektury i budownictwa.
(111) 323786
(220) 2019 01 23
(210) 495114
(151) 2019 08 09
(441) 2019 04 01
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Niewinni Czarodzieje 2.0
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi gastronomiczne, prowadzenie barów,
kafeterii, pubów, restauracji, usługi restauracji z żywnością ekologiczną.
(111) 323787
(220) 2019 02 06
(151) 2019 07 29
(441) 2019 03 25
(732) KACPRZAK MICHAŁ, Gierałtowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIAMI BURGER
(540)

(210) 495653

(591) jasnoniebieski, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, prowadzenie burgerowni.
(111) 323788
(220) 2019 03 04
(210) 496696
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) WARSAW DENTAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W D C WARSAW DENTAL CENTER
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
stomatologicznymi i do higieny jamy ustnej, 41 szkolenia w dziedzinie stomatologii, organizowanie i prowadzenie warsztatów w dziedzinie stomatologii [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kursów
szkoleniowych w dziedzinie stomatologii, 44 usługi dentystyczne, stomatologia zachowawcza, w tym endodoncja, stomatologia
dziecięca, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna,
usługi ortodontyczne, usługi periodontologiczne, stomatologia kosmetyczna, stomatologia estetyczna, usługi medycyny estetycznej,
usługi diagnostyki rentgenowskiej, usługi implantologii stomatologicznej, profilaktyka stomatologiczna, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, doradztwo związane ze stomatologią.

(111) 323789
(220) 2019 03 16
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) SKANFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skan Tool
(540)
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(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRNOŚLĄSKIE
(540)

(210) 497256
(591) biały, ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.06, 07.01.14,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(591) niebieski, szary
(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje biurowe i biznesowe, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 323790
(220) 2018 04 26
(210) 485384
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 04
(732) DĄBROWSKI JAROSŁAW JAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIALight
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe, budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne materiałów budowlanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola jakości.
(111) 323791
(220) 2019 03 19
(210) 497380
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
POLDAUN-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bilcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be baby
(540)

(111) 323793
(220) 2019 03 20
(210) 497466
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) GODYŃ JÓZEF SPEED BUS, Wola Filipowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speed Bus
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.11.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport samochodowy, transport autobusowy, transport pasażerów autobusami, transport autokarowy
pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport podróżnych samochodem, transport lądowy podróżnych, pasażerski transport samochodowy, transport pasażerów
mikrobusem, transport lądowy osób, transport lądowy pasażerów,
usługi transportu autobusami, rezerwowanie transportu autokarowego, organizowanie transportu pasażerskiego, autobusowe usługi
transportowe, usługi transportowe autokarowe, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, organizowanie
samochodowego transportu pasażerskiego, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu zbiorowego dla ludności,
usługi transportu pasażerskiego drogą lądową.

(531) 01.07.06, 01.07.20, 01.01.05, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 poduszki, poduszki ciążowe, dekoracyjne, bambusowe, lateksowe, poduszki z wypełnieniem, poszewki na poduszki, zagłówki dla niemowląt, poduszki w kształcie litery U, 24 kołdry, koce,
bielizna pościelowa, ochraniacze na szczebelki, narzuty na łóżka,
ochraniacze na materace.

(111) 323794
(220) 2019 03 23
(210) 497616
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ILIVE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, lód,
31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty,
żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.

(111) 323792
(151) 2019 09 17

(111) 323795
(151) 2019 09 13

(220) 2019 03 19
(441) 2019 06 03

(210) 497389

(220) 2019 03 25
(441) 2019 05 27

(210) 497703
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(732) PROJECT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPOKA Marcin Przybysz
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.01.06,
26.01.01, 26.01.03, 26.13.01
(510), (511) 43 restauracje, kawiarnie, usługi gastronomiczne, catering.
(111) 323796
(220) 2019 03 25
(210) 497709
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) miniPolska
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków rozrywki,
usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii, organizowanie widowisk,
koncertów.
(111) 323797
(220) 2019 03 27
(210) 497799
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOGNI COACH
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie], coaching, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], szkolenia związane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, nauczanie
w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie, szkolenia biznesowe,
usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie
rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne.
(111) 323798
(220) 2019 03 28
(210) 497867
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GASTRO CUP
(510), (511) 41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych,
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
(111) 323799
(220) 2019 03 28
(210) 497868
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) GASTRO FOOTBALL CUP
(510), (511) 41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych,
artystycznych, muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie
tradycji gorzelniczo kulinarnych poprzez degustacje, degustacje
napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy
z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
(111) 323800
(220) 2019 04 01
(210) 498064
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) GWISTKA MARCIN MACIEJ BARINCLUSIVE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H8MNDAY
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe,
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
usługi w zakresie gotowania posiłków, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wypożyczanie wyposażenia meblowego, wypożyczanie mebli,
wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie krzeseł i stołów, wypożyczanie umeblowania, wypożyczanie stołów do wnętrz, wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wypożyczanie mebli na konferencje, wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie mebli na wystawy,
wypożyczanie mebli na imprezy.
(111) 323801
(220) 2019 04 01
(210) 498065
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
(540)

(591) szary, różowy
(531) 25.01.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, trening
osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie
szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych
podczas seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, doradztwo zawodowe i coaching, coaching w zakresie życia osobistego, 44
kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług
medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi
udostępniania placówek medycznych, medyczne badania osób,
organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób,
usługi obrazowania medycznego, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach
medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, badania przesiewowe, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi psychiatryczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medyczna, usługi
informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie
raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie terapii zajęciowej, opieka zdrowotna w zakresie
terapii relaksacyjnej, poradnictwo związane z terapią zajęciową, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, usługi psychoterapeutyczne,
usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne,
opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy
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psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi
w zakresie psychologii pracy, terapia psychologiczna dla małych
dzieci, doradztwo związane z psychologią integralną, usługi w zakresie oceny psychologicznej, badanie osobowości do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, analiza zachowania do celów medycznych, konsultacje
psychiatryczne, psychiatria, testy psychiatryczne, udostępnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udzielanie informacji
dotyczących modyfikacji zachowania, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego.

(111) 323802
(220) 2019 04 01
(210) 498066
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) MAZUR-MICHAŁOWSKA BEATA SOWIA 5,
Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWIA 5 PRZEDSZKOLE KLUB MALUCHA ŻŁOBEK
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 03.07.05, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przedszkola, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
kształcenie w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, 43 żłobki i ośrodki opieki dziennej, usługi w zakresie żłobków,
opieka nad dziećmi w żłobkach, żłobki dla dzieci, mobilne żłobki,
udzielanie informacji na temat usług żłobków, opieka nad dziećmi
w klubach malucha.
(111) 323803
(220) 2019 04 01
(210) 498067
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROCAM SUPER POWER
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, środki chemiczne
do nasion, zaprawy do nasion, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory.
(111) 323804
(220) 2019 04 01
(210) 498082
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATE-DÖ
TSUNAMI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KARATE-DŌ TSUNAMI
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie kursów szkoleniowych
w zakresie sportu, organizowanie programów szkolenia młodzieży,
szkolenia zawodników sportowych, sędziowanie sportowe, usługi sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie
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obozów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi klubów
sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat sportu, nauka
w zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej, usługi
trenerskie w zakresie sportu, instruktaż sportowy, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk
walki, nauka karate.

(111) 323805
(220) 2019 04 01
(210) 498085
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA FOCUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS Kancelaria Podatkowa
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.01.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, planowanie
podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości,
skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości
handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem, księgowość,
skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, 45
usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi wsparcia
prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowania
prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 323806
(220) 2019 04 01
(210) 498087
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF PHU TRANSCEM, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSCEM Bielsko-Biała dystrybucja cementu
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement ogniotrwały,
cement glinowy, cement hydrauliczny, cement krzemionkowy, cement dachowy, cement portlandzki, cement włóknisty, materiały cementujące, preparaty cementujące, cement do wypełniania, cement
zawierający elementy metaliczne, związki cementujące, mieszanki
cementowe, cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność,
zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, zaprawa murarska, licowa
zaprawa murarska, sucha zaprawa murarska, zaprawa murarska gipsowa, zaprawa murarska z wapna, mieszanka zaprawy murarskiej,
niemetalowe ogniotrwałe zaprawy murarskie, zaprawy murarskie
odporne na wodę, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, piasek do użytku w przygotowywaniu zapraw murarskich, piasek, piasek
budowlany, worki z piaskiem, piaskowiec dla budownictwa, piasek
do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowywaniu
betonu, wapno, materiały budowlane na bazie wapna, wapno suchogaszone do celów budowlanych, szklane materiały budowlane, betonowe materiały budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z drewna,
materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, bloczki budowlane zawierające
materiały izolacyjne, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, bloki
murarskie, cegły, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa cementu, cementu
budowlanego, cementu ogniotrwałego, cementu glinowego, cementu hydraulicznego, cementu krzemionkowego, cementu dachowego,
cementu portlandzkiego, cementu włóknistego, materiałów cementujących, preparatów cementujących, cementu do wypełniania, cementu zawierającego elementy metaliczne, związków cementujących,
mieszanek cementowych, cementowych pokryć zapewniających wodoszczelność, zapraw cementowych do zastosowania w budownictwie, cementu gotowego do użycia do celów budowlanych, zaprawy
murarskiej, licowej zaprawy murarskiej, suchej zaprawy murarskiej,
zaprawy murarskiej gipsowej, zaprawy murarskiej z wapna, mieszanek
zapraw murarskich, niemetalowych ogniotrwałych zapraw murarskich, zapraw murarskich odpornych na wodę, gotowych mieszanek
suchej zaprawy murarskiej, piasku do użytku w przygotowywaniu
zapraw murarskich, piasku, piasku budowlanego, worków z piaskiem,
piaskowca dla budownictwa, piasku do użytku w budownictwie,
piasku do użytku w przygotowywaniu betonu, wapna, materiałów
budowlanych na bazie wapna, wapna suchogaszonego do celów
budowlanych, szklanych materiałów budowlanych, betonowych materiałów budowlanych, materiałów budowlanych przeciwogniowych,
materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych
z drewna, materiałów budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych ze sztucznego kamienia, bloczków
budowlanych zawierających materiały izolacyjne, materiałów budowlanych z włókien mineralnych, materiałów niemetalowych do celów
budowlanych i konstrukcyjnych, bloków murarskich, cegieł, 39 usługi
transportowe, transport towarów, transport samochodami ciężarowymi, strzeżony transport ciężarówkami, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, transport i składowanie towarów, usługi transportu drogowego ładunków, usługi agencji
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, usługi doradcze związane
z transportem towarów, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, wynajmowanie transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu ładunków, transport materiałów budowlanych, załadunek i rozładunek towarów.

(111) 323807
(220) 2019 04 03
(210) 498248
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) BULIŃSKI ROBERT BIURO BAZAR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKT
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów biurowych,
koszulek, obwolut, ofertówek, pojemników na dokumenty, pojemników na katalogi i czasopisma, pojemników na teczki, przekładek,
pudeł archiwizacyjnych, segregatorów, skoroszytów, szuflad, teczek,
klipsów archiwizacyjnych, wizytowników, artykułów BHP, nakryć
głowy, artykułów do ochrony wzroku, odzieży, rękawic, artykułów
do pisania i korygowania, atramentów, cienkopisów, cienkopisów
kulkowych, długopisów, foliopisów, gumek do mazania, korektorów, kredek, pisaków, markerów, ołówków, piór, piór kulkowych,
piór ze ścierającą końcówką, piór żelowych, temperówek, galanterii
biurowej, akcesoriów mocujących, clipboardów, dziurkaczy, gumek,
kieszeni samoprzylepnych, klejów, linijek, metkownic, nawilżaczy do palców, nici, sznurków, noży, nożyczek, pieczątek, pinezek,
szpilek, podajników do taśm, przyborników, rozszywaczy, spinaczy
i klipsów, taśm dwustronnych, taśm klejących biurowych, taśm lakierniczych, taśm montażowych, zszywaczy, zszywek, bloków biurowych, bloków technicznych i rysunkowych, druków akcydensowych, dzienników korespondencji, kalendarzy, notatników, notesów
samoprzylepnych, skorowidzów, zakładek indeksujących, zeszytów,
brulionów, materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych,
bębnów do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do faksów, folii,
taśm do drukarek igłowych, tonerów do drukarek, wkładów atramentowych, farb, kredy, krepy, masy plastycznej, pasteli, bindownic,
holderów, identyfikatorów, laminatorów, listew do oprawy dokumentów, okładek do bindowania, termobindownic, etykiet, kalek,
kopert, papieru, papieru biurowego, papieru do ploterów, papieru
do drukowania, papieru ksero w roli, papieru ozdobnego, papieru
i folii samoprzylepnej, rolek faksowych, rolek kasowych, akcesoriów
mocujących, antyram, bloków do flipchartów, ekranów, flipchartów,
gablot, planerów, projektorów, rzutników, stojaków, tabliczek, stolików projekcyjnych, systemów prezentacji, tablic interaktywnych,
tablic korkowych, tablic obrotowo-jezdnych, tablic suchścieralnych,
tablic magnetycznych, tablic tekstylnych, wskaźników, urządzeń biurowych, drukarek, drukarek etykiet, gilotyn, trymerów, kalkulatorów,
niszczarek, testerów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biura, apteczek, baterii, akumulatorów, biurek, regałów, kasetek na pieniądze, krzeseł, foteli, lampek biurowych, latarek, mat podłogowych,
oczyszczaczy powietrza, akcesoriów do pakowania, sprzętu AGD,
szafek na klucze, wag, wentylatorów, wieszaków, zegarów, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, akcesoriów do sprzątania, dozowników, podajników, środków higienicznych, środków
czystości, koszy na śmieci, mydła, naczyń jednorazowych, napojów
gazowanych, napojów izotonicznych, napojów niegazowanych, soków, odświeżaczy, ręczników papierowych, papieru toaletowego,
słodyczy, przekąsek, środków piorących, wody mineralnej, worków
na śmieci, akcesoriów komputerowych, kart pamięci, klawiatur, listew zasilających, myszek komputerowych, nośników danych, opakowań na płyty, płyt jako nośników danych, podkładek na biurko,
podkładek pod myszki komputerowe, podkładek pod nadgarstek,
akcesoriów do urządzeń mobilnych.

(111) 323808
(220) 2019 04 04
(210) 498253
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) MICROMADE GAŁKA I DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-sterujące,
elektroniczne urządzenia dydaktyczne, elektroniczne urządzenia
szyfrujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia kodujące, urządzenia elektroniczne do nadawania, elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe, urządzenia elektroniczne
do monitoringu, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania,
elektroniczne urządzenia do inwigilacji obiektów, elektroniczne
urządzenia do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia
do programowania, piloty do urządzeń elektronicznych, urządze-
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nia elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne urządzenia
do kontroli przebiegu procesów technologicznych, elektroniczne
urządzenia do mierzenia czasu, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, bezprzewodowe
urządzenia do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych i komputerów, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych,
oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z Internetu przedmiotów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym
komunikację między sobą, czytniki RFID, znaczniki RFID, programy
komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie biometryczne,
oprogramowanie firmowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie miernicze.

(111) 323809
(220) 2019 04 04
(210) 498256
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) KNEDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jantar (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAŻA BIAŁA (KRYNICA MORSKA) www.plazabiala.pl
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.15.24
(510), (511) 41 ośrodki rozrywkowe, kluby plażowe, usługi rozrywkowe, rozrywka, centra rozrywki, organizacja rozrywek muzycznych,
informacja o rozrywce, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, zapewnianie rozrywki na żywo, usługi rozrywkowe dla
dzieci, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi doradcze
w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, publikacja kalendarzy imprez, usługi edukacyjne i instruktażowe, ośrodki rozrywkowe,
usługi klubowe, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
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(111) 323810
(220) 2019 04 04
(210) 498265
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) LIMANOWSKI DOM KULTURY, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIMANOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA
(510), (511) 35 usługi handlu tradycyjnego oraz online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, usługi związane z prezentacją muzyki,
dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację, nauczanie indywidualne, kursy korespondencyjne,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu muzyki,
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, produkcja filmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień
teatralnych, usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi
prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty, wystawianie
spektakli na żywo, Udostępnianie muzyki cyfrowej w Internecie,
organizacja festiwali, występy muzyczne, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych i plastycznych, organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych, edukacyjnych i plastycznych, publikowanie koncertów w Internecie, wypożyczanie nagrań z koncertów
(audio i wideo), usługi dotyczące korzystania z sal koncertowych oraz
studiów nagraniowych, rezerwacja miejsc na koncerty i spektakle,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli,
producenckie usługi muzyczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi
i pokrewnymi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 323811
(220) 2019 04 08
(210) 498434
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) BAŁABAN PIOTR ALIMENTURA POLSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALIMENTURA meat specialists
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 03.04.04, 03.04.22, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mięso wędzone, mięso mielone [mięso siekane], mięso
świeże, liofilizowane mięso, paczkowane mięso, mięso solone, mięso mrożone, mięso konserwowane, mięso i wędliny, mięso gotowe
do spożycia, mięso pokrojone w plastry, mięso w puszce [konserwy],
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], wołowina, pieczeń wołowa, bulion wołowy, gulasz wołowy, steki wołowe, tłuszcz
wołowy, szarpana wołowina, konserwy z wołowiny, wołowina w plastrach, suszona wołowina w paskach, wołowina gotowa do spożycia,
befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), ćwierci wołowe (kompensy, przody, zady), elementy wołowe świeże i mrożone, podroby
wołowe świeże i mrożone, podroby wieprzowe świeże i mrożone,
mięso wołowe drobne, mięso wołowe drobne mrożone (trimmingi),
mięso wołowe z kością świeże i mrożone.
(111) 323812
(220) 2019 04 08
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z DOBREJ PIEKARNI

(210) 498435
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(540)

(531) 05.07.02, 07.01.13, 09.01.10, 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, chleb, bułki, bagietki, pieczywo długoterminowe, pieczywo długoterminowe pakowane.
(111) 323813
(220) 2018 12 07
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaoTao harmonia smaków
(540)

(210) 493574

(591) brązowy, czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony,
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy,
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku,
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne mięsne, dania orientalne
warzywne, tempura, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw,
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu,
ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy,
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony,
słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi,
imbir suszony, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu
do użytku jako przyprawy, 31 nieprzetworzone orzechy ziemne,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu, orzechy
arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki
uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków takie
jak nieprzetworzone ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy,
migdały, daktyle, grzyby świeże, 32 orientalne napoje bezalkoholowe, orientalne soki owocowe, orientalne syropy owocowe, orientalne soki owocowe w puszkach, orientalne soki owocowe w kartonikach, orientalne napoje energetyczne, piwo, napoje na bazie piwa,
wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, wino, sake, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych.
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(111) 323814
(220) 2019 01 03
(210) 494453
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 25
(732) KRYGIER MACIEJ MODERNA DOM KREACJI, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) marszałki
(510), (511) 30 batony, słodycze, słodycze czekoladowe, wyroby
cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów cukierniczych, wyrobów
piekarniczych, słodyczy, wyrobów czekoladowych, batonów, słodyczy czekoladowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyrobów
cukierniczych, wyrobów piekarniczych, słodyczy, wyrobów czekoladowych, batonów, słodyczy czekoladowych.
(111) 323815
(220) 2019 01 09
(210) 494596
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) ŚWIDERSKI TOMASZ JÓZEF FEEL IT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Swim Fitting
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw i konkursów, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie spektakli, organizowanie balów,
wystawianie spektakli na żywo, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi z tym związane, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie,
usługi w zakresie kompozycji muzycznych, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka
jako widowiska, użytkowanie sal kinowych, usługi sal koncertowych,
fotoreportaże, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kursy
korespondencyjne, organizowanie loterii, usługi mikro-wydawnictw,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, publikowanie i obsługa publikacji elektronicznych on-line,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, pisanie
scenariuszy, produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych,
przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć, publikowanie tekstów,
radiowe programy edukacyjne lub rozrywkowe, 42 aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania do smartfonów,
aktualizacja, projektowanie i ulepszanie stron internetowych, usługi
naukowe i technologiczne, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, analiza
zachowania do celów medycznych, analiza zachowania do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe.
(111) 323816
(220) 2019 01 18
(210) 494963
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 06
(732) ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOL safe-system
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe
kratki wentylacyjne do budynków, metalowe kratki wentylacyjne
do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, kolanka
do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe,
metalowe złączki rurowe, metalowe złączki kablowe (nieelektryczne-), konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur
[złączki] metalowy, klamry [zaciski] metalowe, klamry zaciskowe
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z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, metalowe kanały dymowe do użytku w budownictwie, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe, zamocowania rur [obejmy do-] metalowe, taśmy metalowe, stal (taśmy ze-), taśmy do związywania metalowe, metalowe profile, profile aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pręty
z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony na śruby, nakrętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki,
nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe tuleje kotwowe,
metalowe tuleje wspomagające do rur, tuleje metalowe [inne niż
części do maszyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki sufitowe z metalu,
kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze kotwowe z metalu, metalowe wkręty dociskowe, zaciski metalowe, zaciski [klamry] metalowe, naprężanie (zaciski do-), metalowe zaciski
do węży, zaciski linowe metalowe, metalowe zaciski regulowane,
klamry [zaciski] metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaciski do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe
z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe łączniki w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki
do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory
z metalu (inne niż części maszyn), rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania
przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące
[inne niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce [korki] metalowe, rury
i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury kołnierzowe metalowe, rury
metalowe do gazów, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury
metalowe do użytku przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe
do przesyłania cieczy i gazów, rury żeliwne, rury z metalu w tym te
ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone
lub uziemione, rury ze stali nierdzewnej, rury ze stopów niklu, rury
ze stopów miedzi, metalowe rury łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowietrzające z metalu, przewody metalowe do instalacji
klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe,
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, metalowe nakładki stykowe, złączki
rur metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe,
osprzęt do rur [złączki] metalowy, uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe,
metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, nasady
kominowe metalowe, osłony z metalu, metalowe osłony do rur, metalowe osłony na śruby, osłony tulejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe studzienki rewizyjne, włazy metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, gwoździe, metalowe
pierścienie uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywaki), metalowe elementy dachowe, metalowe elementy budowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe,
kable, druty i łańcuchy, z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze,
przewody wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające
(przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha [płyty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, pokrywy do włazów metalowe,
dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, rury spustowe metalowe,
wiązadła metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory ssące, wentylatory radialne, wentylatory
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pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory eoliczne, przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale
wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, kanały dymowe do urządzeń
wentylacyjnych, kanały dymowe z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, elektryczne wentylatory
okienne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, kratki wentylacyjne
będące częścią wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrzne
do wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemysłowe urządzenia wentylacyjne,
przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy
HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory do klimatyzacji,
wentylatory do kominów, wentylatory do pojazdów, wentylatory
do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory
do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku w pojazdach,
wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory
elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory
elektryczne [do użytku domowego], wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwania
oparów, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wirniki
powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów,
wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek,
wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami, urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], kanały dymowe
do kotłów grzewczych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych,
przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze,
przepustnice do uwalniania dymu, przepustnice do wyrównywania
powietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
ognia, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni,
przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, zawory do klimatyzatorów,
zawory do rur, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory do grzejników, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, zawory odcinające do regulowania
gazu, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory nadmiarowe
[przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, zawory
do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania],
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, dysze regulujące [części kominków], dysze
regulujące [części pieców], regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu zapobiegające roz-
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przestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory ciągu
hamujące rozprzestrzenianie się oparów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery ciśnienia
[regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], przewody i urządzenia do transportu
gazów spalinowych, wymienniki ciepła, kominki, kominki elektryczne,
dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy pochłaniające parę do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry
do odsysaczy gazów, filtry do odsysaczy dymu, filtry do instalacji
przemysłowych, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych],
filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry
powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych,
filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, przepustnice
przeciwpożarowe, urządzenia do ogrzewania, kurtyny powietrzne,
kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy grzewcze, elementy
ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje
chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
wodociągowe, czyste komory [instalacje sanitarne], kondensatory
gazów inne niż części maszyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia
do chłodzenia powietrza, przewody [części instalacji sanitarnych],
regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory
[klimatyzacja], instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, wodociągowe instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo], zawory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, dmuchawy klimatyzacyjne, elementy grzejne,
filtry [części instalacji domowych i przemysłowych], bojlery gazowe,
urządzenia do oczyszczania gazu, grzejniki, kotły grzewcze, kanały
kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory
słoneczne, kominki domowe, wyciągi kominowe, wyciągi kuchenne,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do ogrzewania wody, instalacje do wytwarzania pary, płyty
grzejne, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, instalacje i aparatura sanitarna, wężownice do instalacji ogrzewczych
i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz instalacji
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wodnych i gazowych, zasobniki ciepła, dmuchawy [części instalacji
do nawiewu], aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 17 niemetalowe złącza kolankowe
do rur elastycznych, uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach, króćce niemetalowe, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe,
niemetalowe złączki do rur elastycznych, złączki z kauczuku do rur,
niemetalowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji
wodociągowych, gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), taśmy
do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do izolacji elektrycznej,
taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania ubytków, taśmy
samoprzylepne do celów technicznych, taśmy, paski i błony klejące,
taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemetalowe-), taśmy przylepne do użytku w przemyśle, taśmy przylepne
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji,
profile uszczelniające niemetalowe, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, gumowe pręty i drążki, podkładki gumowe chroniące śruby,
mieszaniny uszczelniające do gwintów [śruby], podkładki gumowe
chroniące śruby ściągające, tuleje do izolacji silników, tuleje izolacyjne do maszyn, tuleje wzmacniające rury [guma], niemetalowe połączenia rurowe tulejowe, tuleje gumowe osłaniające części maszyn,
tuleje identyfikacyjne z tworzywa sztucznego do rur, wsporniki rur
izolowanych, wodoszczelne kołnierze z kauczuku, kołnierze z kauczuku do łączenia rur, zaciski gumowe do rur, zaciski do kabli z gumy,
łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe łączniki do węży, rury
giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory,
nie z metalu, giętkie rury, węże i akcesoria do nich, w tym zawory, zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem elementów
maszyn], zawory z kauczuku syntetycznego, króćce niemetalowe,
tłumiki wibracji z kauczuku, rury izolowane (niemetalowe), rury giętkie, rury nylonowe, niemetalowe rury wężowe, rury giętkie niemetalowe, tuleje wzmacniające rury [guma], rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury do celów izolacyjnych, gumowe rury i przewody
rurowe, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, elastyczne
rury zawierające włókna węglowe, osłony z kauczuku na rury, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, osłony z kauczuku syntetycznego na rury, termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, elastyczne rury niemetalowe
do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, rury giętkie z tworzywa
sztucznego do celów hydraulicznych, przewody do klimatyzatorów,
przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, elektryczne przewody (izolatory do-), przewody gumowe,
giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, giętkie przewody
rurowe wykonane z materiałów włókienniczych, giętkie przewody
rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe [złączki]
niemetalowe, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, uszczelki niemetalowe, uszczelki do rur, niemetalowe uszczelki w osłonkach, uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki w formie pierścieni, plomby, uszczelki i wypełnienia, uszczelki
niemetalowe do przewodów, uszczelki do wymienników ciepła,
uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy, uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli, uszczelki niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki do stosowania jako uszczelnienia do płynów,
uszczelki gumowe, uszczelki ognioodporne, niemetalowe izolowane
osłony do rur, osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, tuleje gumowe do osłony części maszyn, niemetalowe osłony
do rur, niemetalowe izolowane osłony rur, osłony termoizolacyjne
do zaworów, osłony narożników z gumy, niemetalowe osłony złącz,
watowane osłony izolacyjne, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, wełna mineralna, izolacja rur, izolacje akustyczne, substancje izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, materiały
izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, izolacja do klimatyzatorów, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, wstępnie ukształtowane komponenty
izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, kon-
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strukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], taśmy do uszczelniania
gwintów rurowych, materiały uszczelniające, mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające, uszczelniacze do uszczelniania złączy,
uszczelniacze płynne, uszczelniacz do połączeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, izolacyjne masy uszczelniające, profile uszczelniające niemetalowe, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach, substancje uszczelniające do połączeń rurowych,
pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, gumowe materiały
uszczelniające do połączeń, niemetalowe okładziny rurowe
do uszczelniania rur, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, kurtyny dymowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne, izolacje do budynków z włókna szklanego,
izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, maty izolacyjne, płyty izolacyjne,
taśmy do celów izolacyjnych, wełna szklana do użytku jako materiał
izolacyjny, niemetalowe elementy dystansujące do rur, elementy
uszczelniające składające się z gumy, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały termoizolacyjne, dźwiękoszczelne materiały, materiały do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały izolacyjne do dachów, wypełnienia kauczukowe
[materiały wyściełające], materiały wypełniające z gumy, materiały
wypełniające [zatykające], artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem,
materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, półprzetworzone żywice
syntetyczne, taśmy, paski i błony klejące, włókna mineralne, włókna
węglowe, włókna szklane i wełna szklana, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, uszczelniające pierścienie, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe
do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna
żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, armatura
do przewodów niemetalowa, materiały filtracyjne z tworzyw sztucznych lub z pianek półprzetworzonych, tworzywa uniemożliwiające
promieniowanie cieplne, złączki do przewodów niemetalowe, króćce do rur niemetalowe, szczeliwa do połączeń, wata szklana do izolacji, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tkaniny izolacyjne, uszczelki, uszczelki z kauczuku i włókna wulkanizowanego, żywice
syntetyczne, materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki lub
folii z tworzyw sztucznych], izolatory, kauczuk syntetyczny, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, żywice sztuczne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
uszczelnienia wodoodporne, włókna z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, substancje uszczelniające do połączeń, 19 kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-), kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki
wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), osłony otworów
wentylacyjnych, niemetalowe, otwory wentylacyjne w ziemi niemetalowe, przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, śluzy [kanały],
nie z metalu, kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych, profile niemetalowe dla budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, wsporniki niemetalowe
do użytku w budownictwie, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe, rury i rurki oraz wyposażenie do nich, w tym zawory, niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, niemetalowe klapy, rury sztywne, niemetalowe, niemetalowe
rury wentylacyjne do budynków, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż
części instalacji sanitarnych], rury wykonane z cementu do użytku
w budownictwie, rury wylotowe niemetalowe do instalacji budynków, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających,
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rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury opadowe z materiałów niemetalowych, rury z gliny
i przewody, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe, rury ceramiczne i cementowe, rury z piaskowca, rury odpływowe, przewody
odpowietrzające niemetalowe, przewody do klimatyzacji, niemetalowe, przewody grzewcze, niemetalowe, przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, przewody powietrzne
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, niemetalowe przewody do dystrybucji wody, przewody niemetalowe do wypływu wody, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kominy niemetalowe, obudowy kominków, wykładziny
kominów niemetalowe, zakończenia kominów niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, niemetalowe okładziny kominowe, deflektory kominowe niemetalowe, kominowe przedłużacze niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, bloki do budowy kominów
niemetalowe, obudowy kominków z tworzyw sztucznych, osłony
kanałów z materiałów niemetalowych, niemetalowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych, osłony przed ogniem niemetalowe do przewodów elektrycznych, studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, pokrywy do włazy niemetalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, uchwyty osłon
uszczelniających niemetalowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe do użytku w budownictwie, łuki z materiałów
niemetalowych, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamień, skała, glina i minerały, budowlane konstrukcje
niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kształtowniki niemetalowe,
listwy niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe
niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, belki
niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, kratownice niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki
[materiały budowlane], rynny dachowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla
budownictwa, zaprawy budowlane.

(111) 323817
(220) 2016 07 29
(210) 459744
(151) 2019 09 13
(441) 2016 10 24
(732) DOM.DEVELOPER RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polanica HOTEL
(540)

(591) żółty, zielony, niebieski, czarny
(531) 01.01.04, 01.03.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 organizowanie i obsługa imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelarskie, prowadzenie lokali gastronomicznych,
usługi cateringowe, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej, salonów fryzjerskich
i kosmetycznych, udostępnianie sauny i solarium.
(111) 323818
(151) 2019 09 17

(220) 2018 04 27
(441) 2019 04 23

(210) 485449
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(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 02.01.20, 26.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30
kawa, herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie
tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne,
biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy,
obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone
zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa,
przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni
meksykańskiej, kawa, herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby
zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito,
chimichanga, nachos, tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego
odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego
przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, dotyczących
zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi
gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 323819
(220) 2018 05 25
(210) 486349
(151) 2019 08 07
(441) 2018 10 22
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE POWER ENERGY DRINK CLASSIC
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
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dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki dietetyczne w tym w formie napojów, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe i mineralne, napoje
witaminizowane i z dodatkami dietetycznymi, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki z kofeiną, żelki witaminowe,
preparaty kofeinowe, 30 nielecznicze tabletki, których głównym
składnikiem jest kofeina, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, napoje na bazie orzechów i soi, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin.

(111) 323820
(220) 2018 10 05
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 01
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energia Młodych
(540)

(210) 491301

(591) fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów o charakterze marketingowym i konkursy promocyjne, 41 usługi polegające na organizowaniu
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie
imprez i konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, prowadzenie konkursów w Internecie, 42 usługi naukowo-techniczne,
badania oraz ich projektowanie, usługi badawcze.
(111) 323821
(220) 2018 12 07
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963
(540)

(210) 493567

(591) czerwony, biały
(531) 08.07.01, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony,
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy,
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku,
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne mięsne, dania orientalne
warzywne, tempura, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw,
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu,
ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu,
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kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy,
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony,
słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi,
imbir suszony, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu
do użytku jako przyprawy, 31 nieprzetworzone orzechy ziemne,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu, orzechy
arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki
uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków takie
jak nieprzetworzone ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy,
migdały, daktyle, grzyby świeże, 32 orientalne napoje bezalkoholowe, orientalne soki owocowe, orientalne syropy owocowe, orientalne soki owocowe w puszkach, orientalne soki owocowe w kartonikach, orientalne napoje energetyczne, piwo, napoje na bazie piwa,
wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, wino, sake, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych.

(111) 323822
(220) 2019 01 18
(210) 494965
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 06
(732) ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOL system
(510), (511) 6 kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe, dachowe
otwory wentylacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kratki wentylacyjne do budynków, metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów wentylacyjnych
do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wentylacyjne z metalu, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki
[otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, kolanka do rur metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe, kolankowe otwory
wylotowe, kanały metalowe, króćce [korki] metalowe, metalowe złączki rurowe, metalowe złączki kablowe (nieelektryczne-), konstrukcyjne
metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy,
klamry [zaciski] metalowe, klamry zaciskowe z metalu, klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, metalowe kanały dymowe
do użytku w budownictwie, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, zamocowania rur [obejmy do-] metalowe, taśmy metalowe, stal
(taśmy ze-), taśmy do związywania metalowe, metalowe profile, profile
aluminiowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe
metalowe do łączenia rur, pręty z metalu, metalowe pręty wzmacniające, gwintowane pręty metalowe, śruby metalowe, metalowe osłony
na śruby, nakrętki, śruby i złącza, śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu,
metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje wspomagające do rur, tuleje metalowe [inne niż części do maszyn], metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, wsporniki metalowe, wsporniki
sufitowe z metalu, kołnierze metalowe, regulowane kołnierze [metalowe], kołnierze kotwowe z metalu, metalowe wkręty dociskowe, zaciski
metalowe, zaciski [klamry] metalowe, naprężanie (zaciski do-), metalowe zaciski do węży, zaciski linowe metalowe, metalowe zaciski regulowane, klamry [zaciski] metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe zaciski do rur, zaciski do rur i kabli, metalowe, łączniki rurowe
z metalu, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe łączniki
w kształcie pierścienia, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki
do rur, metalowe zawory klapowe, ręczne zawory metalowe, zawory
z metalu (inne niż części maszyn), rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury, węże oraz akcesoria
do tych towarów, w tym zawory, zawory metalowe do sterowania
przepływem gazów w rurociągach, metalowe zawory regulujące [inne

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

niż części maszyn], klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn],
dysze, końcówki wylotowe z metalu, puszki metalowe, skrzynki ogniotrwałe, metalowe skrzynki, króćce [korki] metalowe, rury i rurki metalowe, wstęgi na rury, rury kołnierzowe metalowe, rury metalowe do gazów, przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury metalowe
do użytku przemysłowego, kanały metalowe na rury wentylacyjne,
metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe do przesyłania cieczy
i gazów, rury żeliwne, rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti):
rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, rury ze stali
nierdzewnej, rury ze stopów niklu, rury ze stopów miedzi, metalowe
rury łukowe, metalowe rury odpływowe, metalowe przewody, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody odpowietrzające z metalu,
przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe,
metalowe nakładki stykowe, złączki rur metalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy,
uszczelki metalowe, kominy metalowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe, metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, nasady kominowe metalowe, osłony z metalu,
metalowe osłony do rur, metalowe osłony na śruby, osłony tulejowe
na połączenia kablowe, nieelektryczne, metalowe studzienki rewizyjne, włazy metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
gwoździe, metalowe pierścienie uszczelniające, łuki z metalu, metalowe łuki rurowe (krzywaki), metalowe elementy dachowe, metalowe
elementy budowlane, gotowe elementy budowlane [metalowe], metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, kształtowniki metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, płyty metalowe, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe,
prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody grzewcze, przewody wodociągowe, metalowe, metalowe rurociągi zasilające (przewody), armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha [płyty,
arkusze]: blacha stalowa ocynowana, metalowe materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, pokrywy do włazów metalowe, dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne, rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody
instalacyjne rozgałęźne metalowe, rury spustowe metalowe, wiązadła
metalowe, zawory wodociągowe metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 11 wyciągi [wentylacja], wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory osiowe, wentylatory wywiewne, wentylatory ssące, wentylatory radialne, wentylatory pokojowe, wentylatory
sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory
eoliczne, przenośne wentylatory elektryczne, instalacje do wentylacji,
urządzenia do wentylacji, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki
wentylatorowe, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe
z wentylatorami, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji,
elektryczne wentylatory okienne, elektryczne wentylatory chłodzące,
elektryczne grzejniki wentylatorowe, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie,
kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrzne do wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyjnych,
okapy zawierające wentylatory wyciągowe, przemysłowe urządzenia
wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice
do instalacji wentylacyjnych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane
energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych],
wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do kominów, wentylatory
do pojazdów, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory
do urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlowego, wen-
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tylatory do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku
w pojazdach, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych,
wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji
wentylacyjnych, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowego], wentylatory osiowe
do klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów, wentylatory pożarowe do usuwania oparów, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory turbinowe [aparatura
do wentylacji], wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory
ze sprężonym powietrzem, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub
klimatyzacyjne], kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji
sanitarnych], dymowe kanały, kanały dymowe z wyciągami, urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], kanały dymowe
do kotłów grzewczych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych,
przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze,
przepustnice do uwalniania dymu, przepustnice do wyrównywania
powietrza, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
ognia, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni,
przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, zawory do klimatyzatorów, zawory do rur,
zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kontroli poziomu, zawory
do grzejników, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne, zawory odcinające do regulowania gazu, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory powietrzne do instalacji
ogrzewania parowego, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych, zawory do kontroli temperatury [części
instalacji centralnego ogrzewania], urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, czujniki temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, dysze regulujące [części kominków], dysze regulujące [części pieców], regulatory
gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu
zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
wyziewów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, rury do kotłów grzewczych, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, metalowe rury
faliste [części instalacji sanitarnych], przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, wymienniki ciepła, kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wyciągi kominkowe, osłony kominkowe, wymienniki ciepła do kominków, okapy pochłaniające parę
do kominków, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry
do odsysaczy gazów, filtry do odsysaczy dymu, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, filtry powietrza
do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry
powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry
[części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe
instalacje], filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji
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do oczyszczania powietrza], filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, filtry do wyciągów spalin
[części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry magnetyczne
będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania, instalacje
do filtrowania powietrza, przepustnice przeciwpożarowe, urządzenia
do ogrzewania, kurtyny powietrzne, kurtyny powietrzne do wentylacji, elementy grzewcze, elementy ogrzewania elektrycznego, elementy zabezpieczające do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura i urządzenia chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, filtry powietrza do klimatyzacji,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje wodociągowe, czyste komory [instalacje sanitarne], kondensatory gazów inne niż części maszyn, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia
do chłodzenia powietrza, przewody [części instalacji sanitarnych], regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], aparatura do wentylacji i klimatyzacji, instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory
[klimatyzacja], instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, wodociągowe instalacje, zasuwy [szyby] do wyciągów
[ogrzewnictwo], zawory kanalizacyjne, bojlery, urządzenia i rekuperatory ciepła, dmuchawy klimatyzacyjne, elementy grzejne, filtry [części
instalacji domowych i przemysłowych], bojlery gazowe, urządzenia
do oczyszczania gazu, grzejniki, kotły grzewcze, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne samochodowe, kolektory słoneczne, kominki
domowe, wyciągi kominowe, wyciągi kuchenne, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do ogrzewania
wody, instalacje do wytwarzania pary, płyty grzejne, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, instalacje i aparatura sanitarna, wężownice do instalacji ogrzewczych i chłodzących, armatura bezpieczeństwo) do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, zasobniki
ciepła, dmuchawy [części instalacji do nawiewu], aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, 17 niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach, króćce niemetalowe, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży,
połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, niemetalowe złączki do rur
elastycznych, złączki z kauczuku do rur, niemetalowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji wodociągowych, gumowe
złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych, niemetalowe
złączki do użytku z przewodami wężowymi, taśmy izolacyjne, taśmy
uszczelniające (niemetalowe-), taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania ubytków, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające przed
warunkami atmosferycznymi (niemetalowe-), taśmy przylepne
do użytku w przemyśle, taśmy przylepne nie do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, profile uszczelniające niemetalowe, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, gumowe pręty i drążki,
podkładki gumowe chroniące śruby, mieszaniny uszczelniające
do gwintów [śruby], podkładki gumowe chroniące śruby ściągające,
tuleje do izolacji silników, tuleje izolacyjne do maszyn, tuleje wzmacniające rury [guma], niemetalowe połączenia rurowe tulejowe, tuleje
gumowe osłaniające części maszyn, tuleje identyfikacyjne z tworzywa
sztucznego do rur, wsporniki rur izolowanych, wodoszczelne kołnierze
z kauczuku, kołnierze z kauczuku do łączenia rur, zaciski gumowe
do rur, zaciski do kabli z gumy, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe łączniki do węży, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, giętkie rury, węże i akcesoria
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do nich, w tym zawory, zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien
[z wyjątkiem elementów maszyn], zawory z kauczuku syntetycznego,
króćce niemetalowe, tłumiki wibracji z kauczuku, rury izolowane (niemetalowe), rury giętkie, rury nylonowe, niemetalowe rury wężowe,
rury giętkie niemetalowe, tuleje wzmacniające rury [guma], rury z kauczuku silikonowego, elastyczne rury do celów izolacyjnych, gumowe
rury i przewody rurowe, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego,
elastyczne rury zawierające włókna węglowe, osłony z kauczuku
na rury, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury wężowe
z tworzyw sztucznych, osłony z kauczuku syntetycznego na rury, termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych, rury wykonane
z elastycznych materiałów syntetycznych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, rury giętkie z tworzywa
sztucznego do celów hydraulicznych, przewody do klimatyzatorów,
przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, elektryczne przewody (izolatory do-), przewody gumowe,
giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, giętkie przewody rurowe wykonane z materiałów włókienniczych, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, złączki, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, połączenia rurowe [złączki]
niemetalowe, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, uszczelki niemetalowe, uszczelki do rur, niemetalowe uszczelki
w osłonkach, uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki w formie
pierścieni, plomby, uszczelki i wypełnienia, uszczelki niemetalowe
do przewodów, uszczelki do wymienników ciepła, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy, uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli, uszczelki
niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki do stosowania jako uszczelnienia do płynów, uszczelki gumowe, uszczelki ognioodporne, niemetalowe izolowane osłony do rur, osłony izolacyjne
do przemysłowych przewodów rurowych, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe izolowane
osłony rur, osłony termoizolacyjne do zaworów, osłony narożników
z gumy, niemetalowe osłony złącz, watowane osłony izolacyjne, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, wełna mineralna, izolacja rur, izolacje akustyczne, substancje izolacyjne, powłoki
izolacyjne, materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały
izolacyjne do izolacji dźwiękowej, izolacja do klimatyzatorów, ognioodporne materiały izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne,
materiały izolacyjne dla budownictwa, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, materiały uszczelniające, mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające, uszczelniacze do uszczelniania złączy,
uszczelniacze płynne, uszczelniacz do połączeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, izolacyjne masy uszczelniające, profile uszczelniające
niemetalowe, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów
na rurach, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, gumowe materiały uszczelniające do połączeń, niemetalowe okładziny rurowe do uszczelniania rur,
środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, kurtyny dymowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne,
izolacje do budynków z włókna szklanego, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania
do ochrony przed ciepłem, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, maty izolacyjne, płyty izolacyjne, taśmy do celów izolacyjnych,
wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, niemetalowe elementy dystansujące do rur, elementy uszczelniające składające się
z gumy, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza,
materiały termoizolacyjne, dźwiękoszczelne materiały, materiały
do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały izolacyjne
do dachów, wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], materiały wypełniające z gumy, materiały wypełniające [zatykające], artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne,
artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, półprzetworzone żywice syntetyczne, taśmy, paski i błony klejące, włókna mineralne, włókna węglowe, włókna szklane i wełna
szklana, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, uszczelniające pierścienie, materiały stosowane w kotłach
przeciw stratom ciepła, ciepłochronne materiały, wełna żużlowa [izola-
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tor], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, wypełnienia do złącz rozprężnych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, ciepłochronne
materiały, wełna żużlowa [izolator], zbrojenia niemetalowe do rur, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wypełnienia do złącz rozprężnych,
zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
armatura do przewodów niemetalowa, materiały filtracyjne z tworzyw
sztucznych lub z pianek półprzetworzonych, tworzywa uniemożliwiające promieniowanie cieplne, złączki do przewodów niemetalowe,
króćce do rur niemetalowe, szczeliwa do połączeń, wata szklana
do izolacji, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tkaniny izolacyjne,
uszczelki, uszczelki z kauczuku i włókna wulkanizowanego, żywice
syntetyczne, materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki lub
folii z tworzyw sztucznych], izolatory, kauczuk syntetyczny, pierścienie
gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, żywice
sztuczne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
uszczelnienia wodoodporne, włókna z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, substancje uszczelniające do połączeń, 19 kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-), kanały z materiałów
niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalowe
klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne
do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, osłony
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja), osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, otwory wentylacyjne w ziemi niemetalowe, przewody
wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, ujścia dymu [otwory
wentylacyjne], nie z metalu, śluzy [kanały], nie z metalu, kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych, profile niemetalowe dla budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, kołnierze
ognioodporne na rury niemetalowe, rury i rurki oraz wyposażenie
do nich, w tym zawory, niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, niemetalowe klapy, rury sztywne,
niemetalowe, niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], rury wykonane
z cementu do użytku w budownictwie, rury wylotowe niemetalowe
do instalacji budynków, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury opadowe z materiałów niemetalowych,
rury z gliny i przewody, kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe,
rury ceramiczne i cementowe, rury z piaskowca, rury odpływowe,
przewody odpowietrzające niemetalowe, przewody do klimatyzacji,
niemetalowe, przewody grzewcze, niemetalowe, przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie,
niemetalowe przewody do dystrybucji wody, przewody niemetalowe
do wypływu wody, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, kominy niemetalowe, obudowy kominków, wykładziny
kominów niemetalowe, zakończenia kominów niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, niemetalowe okładziny kominowe, deflektory
kominowe niemetalowe, kominowe przedłużacze niemetalowe, obudowy kominków niemetalowe, bloki do budowy kominów niemetalowe, obudowy kominków z tworzyw sztucznych, osłony kanałów z materiałów niemetalowych, niemetalowe osłony przeciwpożarowe
do przewodów elektrycznych, osłony przed ogniem niemetalowe
do przewodów elektrycznych, studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, pokrywy do włazy niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, uchwyty osłon uszczelniających
niemetalowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe
do użytku w budownictwie, łuki z materiałów niemetalowych, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne,
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, prefabrykowane niemetalowe
elementy budowlane do montażu na miejscu, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, kamień, skała, glina i minerały,
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kształtowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe,
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przewody ciśnieniowe niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw
sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, belki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, kratownice niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], rynny dachowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla
budownictwa, zaprawy budowlane.

(111) 323823
(220) 2019 02 27
(210) 496474
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów jak szampony
do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, maseczki do włosów, żele i balsamy do włosów, emulsje i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, talk
do włosów, aktywatory do włosów, ampułki do włosów, 10 włosy
ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne
jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, 26 włosy ludzkie, włosy
naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki
na włosy, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka
na ultradźwięk, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy na spinkach, grzywki, kitki z włosów na spinkach,
peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki
z włosów do fryzur, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu,
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej
artykułów takich jak: włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako
protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów,
ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna,
włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki, kitki z włosów, peruki i wyroby perukarskie, akcesoriów do przedłużania włosów oraz
wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów,
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów jak szampony do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, maseczki do włosów, żele i balsamy do włosów, emulsje i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne
do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, talk do włosów,
aktywatory do włosów, ampułki do włosów, 44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny,
masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami,
masaż aroma-terapeutyczny, masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi, henna rzęs, regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż
trwały oczu, makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz,
peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją,
nieinwazyjna metoda odmładzania skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie znamion skórnych, laserowe
usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni
i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium, tatuowanie, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdro-
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wiskowych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej,
usługi wizażu, peeling kawitacyjny, usługi kosmetyczne, medycyna
estetyczna, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie,
modelowanie sylwetki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi w zakresie kosmetyki
leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii, koloroterapii, akupunktury, krioterapii.

(111) 323824
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SUTOWSKI KRZYSZTOF, Topole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDUSTRIO MIESZKANIA
(540)

(210) 496588

(591) czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomościami.
(111) 323825
(220) 2019 03 04
(210) 496706
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GO NUTS
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prażone, owoce
kandyzowane, owoce suszone, owoce lukrowane, kandyzowana
skórka pomarańczowa i cytrynowa, kompozycje owoców przetworzonych, rodzynki, migdały przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pestki dyni przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych
towarów, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, masy i kremy
spożywcze, masy i kremy cukiernicze, 30 bakalie w czekoladzie, słodycze, masy i kremy spożywcze oraz cukiernicze na bazie czekolady,
masy i kremy spożywcze oraz cukiernicze na bazie orzechów, masy
i kremy spożywcze oraz cukiernicze na bazie karmelu, masy i kremy
spożywcze oraz cukiernicze na bazie maku, batony zbożowe, przekąski zbożowe, 31 migdały (owoce), orzechy.
(111) 323826
(220) 2019 03 05
(210) 496738
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) MULTI STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻUBROWNIA
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty na bazie jaj,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, zupy, pasztety, krokiety, flaki, konfitury, produkty
mleczne, wędliny, galaretki, pasty do kanapek, smalec, kawior, ryby
morskie, ryby słodkowodne, ryby konserwowane, zioła konserwowane, owoce morza nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże,
ostrygi, 30 chleb, bułki, ciasta, mąka i produkty zbożowe, sosy do sałatek, przyprawy, lody, budynie, ciasta, majonezy, potrawy na bazie
mąki, wyroby cukiernicze, 35 usługi agencji reklamowej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, rozpowszechnianie i uaktualnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, reklama radiowa, prasowa, telewizyjna i za pośrednictwem
sieci komputerowej, prowadzenie agencji reklamowych, 43 usługi
hotelarskie, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów
szybkiej obsługi, usługi gastronomiczne i cateringowe, bary i bary
szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa
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gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, przygotowywanie żywności na wynos.

(111) 323827
(220) 2019 03 14
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 29
(732) BALTCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTCREDIT Nasz Klient-Nasz Partner!
(540)

(210) 497172

(591) szary, zielony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z udzielaniem pożyczek i kredytów,
wynajem środków finansowych, leasing finansowy i operacyjny,
usługi związane z kartami bankomatowymi i kredytowymi, usługi
związane z kartami debetowymi, usługi związane z wydawaniem
książeczek czekowych, skupowanie długów oraz usługi związane
ze skupowaniem długów, finansowanie kredytów-pożyczek, elektroniczny transfer środków finansowych oraz usługi związane z rozdzielaniem środków finansowych, obsługa rachunków bankowych,
działalność ubezpieczeniowa, zarządzanie długami, usługi związane
z płaceniem rachunków, faktoring.
(111) 323828
(220) 2018 06 15
(210) 487176
(151) 2019 07 29
(441) 2019 04 01
(732) HEALTHWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HealthWay Integrated Healthcare Communications
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje na nośnikach elektronicznych, programy
komputerowe, 16 publikacje na nośnikach papierowych, 35 reklama,
marketing, badanie rynku, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej poprzez komputery,
42 administrowanie stronami komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 323829
(220) 2018 07 09
(210) 487981
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 08
(732) HUDZIK JAROSŁAW, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barszcz biały Rodzinny TRADYCYJNA RECEPTURA WYJĄTKOWY
SMAK 7 DUŻYCH PORCJI 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
Barszcz biały ugotuj prawdziwy Barszcz porcja na 7 osób
(540)

(591) biały, czarny, szary, pomarańczowy, jasnoczerwony, beżowy,
brązowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
27.07.01, 03.04.12, 09.07.19, 11.03.09, 09.01.11
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(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy (składniki do sporządzania-), zupy w puszkach, wstępnie ugotowana zupa, zupy z makaronem.

(111) 323830
(220) 2018 08 31
(210) 489980
(151) 2019 08 07
(441) 2018 10 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) yoothie
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, kefiry, desery jogurtowe
i mleczne, napoje na bazie jogurtu i kefiru.
(111) 323831
(220) 2018 09 14
(210) 490578
(151) 2019 08 07
(441) 2019 03 18
(732) BIJOK TOMASZ STUDIO IDEI, Simoradz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fotoryka
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, usługi w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi związane z prowadzeniem studia
fotograficznego, atelier i pracowni fotograficznych, organizacja konkursów fotograficznych, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów,
warsztatów fotograficznych.
(111) 323832
(220) 2018 10 19
(151) 2019 07 22
(441) 2019 02 18
(732) SAŁACKI ADAM CATIER, Toruń (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Babella
(540)

(210) 491791
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halogenowe, lampy fluorescencyjne, żarówki samochodowe, lampy,
oprawy lamp, stelaże lamp, klosze lamp, abażury lamp, osłony lamp,
przyrządy ochronne do oświetlenia, latarki, latarki LED, akcesoria
do źródeł światła i lamp, oprawki do żarówek, gniazdka, wtyczki, rozgałęziacze, ściemniacze, czujniki, bezpieczniki, skrzynie rozdzielcze,
kostki, puszki.

(111) 323834
(220) 2019 01 11
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ŚNIEŻKI TWOJA SZANSA
(540)

(210) 494697

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony, żółty, czerwony,
fioletowy, ciemnozielony
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 działalność charytatywna, 36 wspieranie finansowe
działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, ochrony środowiska wspieranie finansowe w ramach ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie szkoleń, 41 inicjowanie działalności naukowej,
naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, inicjowanie programów edukacyjnych i poradnictwa zawodowego w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 42
inicjowanie działalności na rzecz ochrony środowiska, 44 inicjowanie
działalności na rzecz ochrony zdrowia.
(111) 323835
(220) 2019 01 29
(210) 495346
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 15
(732) PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PILCH,
Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILCH
(540)

(591) różowy, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 19.03.25, 26.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
podkoszulki, podkolanówki, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy,
kąpielówki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki,
bluzki, t-shirty.
(111) 323833
(220) 2019 01 11
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 15
(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANKSLIGHT
(540)

(210) 494652

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, systemy oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, AOLED, żarówki LED, moduły LED, paski,
taśmy i węże LED, rury LED, żarówki, żarówki halogenowe, lampy

(591) czerwony, żółty, beżowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry edukacyjne, gry sprawnościowe, gry zręcznościowe, gry rehabilitacyjne, gry logiczne, gry polegające na konstruowaniu, gry logopedyczne, gry z drewna, zabawki,
zabawki ruchome, zabawki edukacyjne, zabawki zręcznościowe,
zabawki sprawnościowe, zabawki logopedyczne, zabawki z drewna, kręgle, klocki, puzzle, warcaby, domino, piłkarzyki, karty do gry,
rzutki, śmieszne rzeczy, atrapy, żarty, układanki, marionetki, maskotki, upominki w postaci zabawek, upominki w postaci zabawek
edukacyjnych, pacynki, balony, bąki, domki dla lalek, figurki do zabawy, gra w kulki, gry towarzyskie, gry z obręczami, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, hulajnogi do zabawy, rowery
do zabawy, huśtawki, modele będące zabawkami, samochody do zabawy, 35 prowadzenie sklepu, hurtowni z artykułami tj: gry, gry planszowe, gry edukacyjne, gry sprawnościowe, gry zręcznościowe, gry
rehabilitacyjne, gry logiczne, gry polegające na konstruowaniu, gry
logopedyczne, gry z drewna, zabawki, zabawki ruchome, zabawki
edukacyjne, zabawki zręcznościowe, zabawki sprawnościowe, zabawki logopedyczne, zabawki z drewna, kręgle, klocki, puzzle, warcaby, domino, piłkarzyki, karty do gry, rzutki, śmieszne rzeczy, atrapy,
żarty, układanki, marionetki, maskotki, upominki w postaci zabawek,upominki w postaci zabawek edukacyjnych, pacynki, balony, bąki,
domki dla lalek, figurki do zabawy, gra w kulki, gry towarzyskie, gry
z obręczami, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
hulajnogi do zabawy, rowery do zabawy, huśtawki, modele będące
zabawkami, samochody do zabawy, reklama.
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(111) 323836
(220) 2019 03 11
(210) 496987
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 15
(732) SUŁOWSKI TOMASZ P.H.U. TOP KLIMA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP Klima
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.17, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
(111) 323837
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) JAZGAR PAWEŁ MATEUSZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUNA-MANA
(540)

(210) 497805

(531) 01.15.24, 03.11.07, 04.05.05, 04.05.21, 24.01.05, 24.01.13,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 323838
(220) 2018 07 09
(210) 487999
(151) 2019 07 30
(441) 2018 09 10
(732) MADEJ ARKADIUSZ PRO-SYSTEM, Będzino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro-System SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 07.01.08, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do gaszenia ognia, środki do gaszenia ognia,
mieszanki do gaszenia ognia, składniki przeznaczone do gaszenia
ognia i zabezpieczające przed ogniem, 9 wtyczki zabezpieczające,
oprogramowanie zabezpieczające, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, alarmy pożarowe, pompy pożarnicze, elektryczne alarmy
pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, sprzęt bezpieczeństwa do gaszenia pożarów lasów, czujniki dymu, wykrywacze dymu,
elektryczne alarmy dymu, elektryczne czujniki dymu, wykrywacze
dymu, testery alarmów dymu, elektryczne wykrywacze dymu, czujniki dymu i tlenku węgla, alarmy zapobiegające kradzieży, urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż do pojazdów, alarmy, alarmy
bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, przyciski alarmowe,
dzwonki alarmowe, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, elektryczne
urządzenia alarmowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa, panele
sterowania do alarmów bezpieczeństwa, alarmy zdalnie sterowane,
alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia nawigacyjne
GPS, elektryczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
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oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, kable światłowodowe, kable miedziane, czujnik dymu, czujnik gazu, urządzenia
telewizji przemysłowej, głośniki, 37 instalacja systemów zabezpieczających, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie
budowy, zabezpieczanie przed ogniem w czasie budowy, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja systemów
gaszenia pożaru, naprawa uszkodzeń po pożarze, instalowanie
systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów
gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, instalacja alarmów, naprawa
alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów
przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 45 usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi zabezpieczania
budynków, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem alarmów przeciwpożarowych.

(111) 323839
(220) 2019 03 29
(210) 497901
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) ROSPENDA-JOHN MAGDALENA, Grąblewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAVARICCI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.
(111) 323840
(220) 2019 03 29
(210) 497903
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 03
(732) ROSPENDA-JOHN MAGDALENA, Grąblewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAVARICCI MODA PLUS SIZE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.
(111) 323841
(220) 2018 08 15
(210) 489403
(151) 2019 07 31
(441) 2018 09 24
(732) DPM HATHI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HATHI
(510), (511) 30 kawa, czekoladowa kawa, kawa bezkofeinowa, kawa
rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, kawa aromatyzowana,
kawa liofilizowana, kawa słodowa, kapsułki z kawą, substytuty kawy,
ziarna kawy, koncentraty kawy, oleje kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawowe, aromaty kawowe, esencja kawowa, mieszanki kawy
i cykorii, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, herbata, herbata rooibos,
herbata czarna, herbata zielona, herbata rozpuszczalna, biała herbata, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzeda-
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ży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami.

(111) 323842
(220) 2018 12 27
(210) 494238
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) STRYGNER MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHAREFIELD
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, badania rynkowe, audyt
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt,
audyt finansowy, rachunkowość komputerowa, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie zamówień, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, usługi public relations, badania w zakresie public relations, doradztwo w zakresie public relations, usługi
reklamowe i promocyjne, marketing telefoniczny, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, analizy gospodarcze, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, 36 usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania,
usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ściąganie należności i faktoring, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, windykacja należności i odzysk długu, usługi związane z upadłością, usługi komornicze [ściąganie długów], usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena i oszacowanie wartości majątku, oceny finansowe, gwarancje finansowe, analizy finansowe, badanie wypłacalności finansowej, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, zbiórki-organizacja, 41 usługi wydawnicze
i reporterskie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, publikacja i redagowanie
książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikowanie, publikowanie dokumentów, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych.
(111) 323843
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) STRYGNER MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 24.15.02

(210) 494240

237

(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, badania rynkowe, audyt
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt,
audyt finansowy, rachunkowość komputerowa, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie zamówień, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, usługi public relations, badania w zakresie public relations, doradztwo w zakresie public relations, usługi
reklamowe i promocyjne, marketing telefoniczny, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, analizy gospodarcze, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, 36 usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania,
usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ściąganie należności i faktoring, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, windykacja należności i odzysk długu, usługi związane z upadłością, usługi komornicze [ściąganie długów], usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena i oszacowanie wartości majątku, oceny finansowe, gwarancje finansowe, analizy finansowe, badanie wypłacalności finansowej, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, zbiórki-organizacja.

(111) 323844
(220) 2019 01 23
(210) 495128
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 23
(732) SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU
MLECZARSKIEGO, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER WIGOR+
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 24.13.01, 24.17.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, produkty seropodobne, serki, serki topione, 35
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej serów, serków, produktów seropodobnych, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji serów, serków, produktów seropodobnych, usługi marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży serów, serków,
produktów seropodobnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie serów, serków, produktów seropodobnych w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych produktów mleczarskich, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
(111) 323845
(220) 2019 01 23
(210) 495136
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU
MLECZARSKIEGO, Białystok (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER JĘDREK WĘDZONY
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, produkty seropodobne, serki, serki topione, 35
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej serów, serków, produktów seropodobnych, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji serów, serków, produktów seropodobnych, usługi marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży serów, serków,
produktów seropodobnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie serów, serków, produktów seropodobnych w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych produktów mleczarskich, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
(111) 323846
(220) 2019 02 19
(210) 496138
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterea
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 05.11.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 substancje powierzchniowo czynne, mieszaniny i materiały chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, liposomy
nie do użytku medycznego, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, peptydy do użytku w produkcji kosmetyków, środki utrzymujące wilgoć, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory
do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji
kosmetyków, kolagen stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, środki zmiękczające do użytku w produkcji kosmetyków, surfaktanty do użytku w produkcji kosmetyków, oleje do użytku w produkcji kosmetyków, woski do użytku w produkcji kosmetyków, bazy
kosmetyczne, środki pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe
do użytku w kosmetykach, 3 barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
aromaty, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne, preparaty zapachowe, olejki zapachowe, olejki nielecznicze, roślinne olejki
eteryczne, maski kosmetyczne, maski z alg, glinki, błota, wodorosty
do zastosowań w kosmetologii, glinka do zastosowań w kosmetologii, błoto do zastosowań w kosmetologii, środki zmiękczające skórę
[emolienty], kremy złuszczające, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], mleczka nawilżające, środki nawilżające [kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, hydrolaty, woda kwiatowa,
masła do twarzy i ciała, masła roślinne do celów kosmetycznych, zapachowe woski, olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, zapa-

Nr 12/2019

chowe woski, humektanty, preparaty kosmetyczne chroniące przed
promieniowaniem słonecznym.

(111) 323847
(220) 2019 02 21
(210) 496272
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) CZARNA ALICJA CENTRUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ, Gliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żurawinówka Biłgorajska napój spirytusowy ALICJA w krainie
Roztocza 11 kwietnia 2014r. Żurawinówka Biłgorajska została
wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych.
(540)

(591) złoty, czerwony, brązowy, zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, aperitify,
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
koktajle, likiery, napoje alkoholowe zawierające owoce, wino, wódka,
żurawinówka.
(111) 323848
(220) 2019 02 28
(210) 496572
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) AJJKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT TERAPII WITAMINOWEJ
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, kroplówki witaminowe i mineralne, koktajle witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe i mineralne, środki oczyszczające, odżywcze suplementy diety.
(111) 323849
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 496586

(591) niebieski
(531) 06.01.04, 29.01.04
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie: imprez sportowych
i zawodów sportowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń i warsztatów, organizowanie
obozów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie sprzętu sportowego, organizowanie rozrywki,
organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, kursy
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi,

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

instruktaż w zakresie sportów zimowych, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem.

(111) 323850
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY
(540)

(210) 496587

(591) niebieski, czarny
(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie: imprez sportowych
i zawodów sportowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń i warsztatów, organizowanie
obozów sportowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie sprzętu sportowego, organizowanie rozrywki,
organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, kursy
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi,
instruktaż w zakresie sportów zimowych, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem.
(111) 323851
(220) 2019 03 16
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) SIDOR PAWEŁ BRAND, Tarkawica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR RIZON
(540)

(210) 497258

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, kombinezony, kombinezony jako odzież, koszule, kurtki odzieżowe, legginsy, majtki, nakrycia głowy, nakrycia głowy
jako odzież, nauszniki jako odzież, czubki do obuwia, paski do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież,
odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gotowa, odzież
wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze
stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do butów, pancerze, paski odzieżowe, paski do butów i obuwia, podeszwy butów, półbuty, rękawiczki odzieżowe, rękawiczki
z jednym palcem, skarpetki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
spodnie, spódnice, szelki, trykoty ubraniowe, T-shirty.
(111) 323852
(220) 2019 03 26
(210) 497755
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLUMA
(510), (511) 29 warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane)
i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych
jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety mięsne, galarety rybne, pasty warzywne, pasty
rybne, konserwy rybne, konserwy mięsne, konserwy warzywne, dania
gotowe, mrożone lub odwodnione na bazie warzyw, mięsa, ryb, ser,
preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe,
kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne,
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żelatyna spożywcza, galaretki w proszku, kisiel w proszku, produkty
mleczne, jogurty, desery jogurtowe, napoje na bazie jogurtu, mleko,
napoje mleczne, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku
na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy,
sałatki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery
jogurtowe z owocami, 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze, wyroby
piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, lizaki, czekoladki, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki jako słodycze,
galaretki nadziewane jako słodycze, ciastka, lody, sorbety, mrożone
jogurty, desery lodowe, desery z sorbetów, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta sezamowa, makarony,
produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez,
musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, dodatki
smakowe do potraw, esencje do artykułów żywnościowych, polewa lub posypka czekoladowa, posypka (koraliki kolorowego cukru),
pianki cukrowe, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), budyń w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody
mineralne, wody gazowane, wody stołowe, napoje owocowe, soki
owocowe, nektary, syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania
napojów, tabletki i proszki do przyrządzania napojów, napoje sportowe wzbogacane proteinami, piwo, 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości,
mieszkań, lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami,
wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi
deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu
ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów
wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa i pośrednictwa finansowo-kredytowego, 37 usługi budowlane, naprawy
dotyczące budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa części
i akcesoriów budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi konserwacyjne,
wynajem sprzętu budowlanego, 39 wynajem miejsc parkingowych
i postojowych, wynajmowanie powierzchni biurowych, sklepowych,
magazynów, pakowanie i magazynowanie towarów, usługi transportu, wynajem pojazdów, 43 usługi w zakresie prowadzenia pijalni czekolady, kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi gastronomiczne, usługi
kateringu.

(111) 323853
(220) 2019 04 01
(210) 498070
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) GABRYSIAK DARIUSZ, Opatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIKO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, budki
do wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, samochodowe foteliki dziecięce, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, szelki bezpieczeństwa do nosidełek dziecięcych
do pojazdów, śpiwory do wózków dziecięcych stanowiące ich nieodłączną część, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki
niemowlęce, torby na akcesoria do przewijania, parasole do wózków
dziecięcych, 28 zabawki, huśtawki, huśtawki dla dzieci, leżaczki bujane (zabawki), wózki dla lalek.
(111) 323854
(220) 2019 04 03
(210) 498236
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) NOWAK WOJCIECH ZYGMUNT PPH FISH POINT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISH POINT
(540)

(531) 03.09.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, zanęty wędkarskie.
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(111) 323855
(220) 2019 04 09
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASONIC
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 498498

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 10 urządzenia stosowane w zabiegach kosmetycznych
i rehabilitacyjnych z wykorzystaniem plazmy i ultradźwięków.
(111) 323856
(220) 2019 01 21
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) TURKIEWICZ MAGDALENA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawski LUKIER
(540)

(210) 495025

na odzież sportową, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, uniwersalne torby sportowe
na kółkach, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki sportowe, 25 odzież,
odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież,
rekreacyjna, odzież triatlonowa, odzież wiatroszczelna, odzież
do biegania, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, obuwie,
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie do uprawiania sportów, 28 piłki sportowe, sprzęt sportowy, artykuły sportowe, siatki
do sportów, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły
sportowe], artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], ochraniacze
[części strojów sportowych], sprzęt do treningów sportowych, nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego,
naramienniki do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochrona na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze ciała
do użytku sportowego, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], torby specjalnie przystosowane do sprzętu
sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego.

(111) 323860
(220) 2019 03 01
(210) 496609
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ONKOLIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.

(591) czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
43 kawiarnie, restauracje.
(111) 323857
(220) 2019 01 30
(210) 495406
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) GREGORCZYK GRAŻYNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
ANIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINI JUNGLE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze bez cukru, ciastka, ciastka owsiane, wyroby ciastkarskie z owocami, kruche ciastka (herbatniki), herbatniki zawierające owoce, gofry, chrupki kukurydziane,
preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa.
(111) 323858
(220) 2019 02 15
(210) 495995
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 01
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIGLEAD
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 323859
(220) 2019 02 21
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 15
(732) HANDZEL PAWEŁ PH SPORT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEHA
(540)

Nr 12/2019

(210) 496219

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, torby lekkoatletyczne, torby sportowe, uniwersalne torby sportowe, torby na obuwie, torby

(111) 323861
(220) 2019 03 08
(210) 496851
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 06
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA LINIA
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne
i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 323862
(220) 2019 03 13
(210) 497143
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 23
(732) GAŁKA GRZEGORZ ZARZĄDZANIE TECHNICZNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGUGU
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(111) 323863
(220) 2019 03 18
(210) 497287
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA ANANKE, Mława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio 7
(510), (511) 35 reklama radiowa, produkcja reklam radiowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
38 nadawanie i transmisja programów radiowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów drogą radiowa,
transmisja radiowa informacji i innych programów, 41 produkcja nagrań dźwiękowych, montaż programów radiowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 323864
(220) 2019 03 18
(210) 497290
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 23
(732) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RaaS
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, interaktywne oprogramowanie komputerowe do zastosowania w telekomunikacji, interfejsy komputerowe do zastosowania
w telekomunikacji, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do zastosowania
w telekomunikacji, platformy oprogramowania komputerowego
do zastosowania w telekomunikacji, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, urządzenia do transmisji, zespoły nadawcze [telekomunikacja],
anteny, urządzenia do łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
anteny radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych,
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny jako
urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia
telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej,
urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, sprzęt do zapisu danych do zastosowania
w telekomunikacji, urządzenia do nagrywania obrazu, nadajniki cyfrowe, 37 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, montaż i naprawa anten, instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu komunikacyjnego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji o telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie informacji, transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu, także przez radio, telewizję, drogą
satelitarną, kablową, przez eter i elektronicznie, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem
do łączności bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu
o Internet, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, transmisja
danych, przesyłanie informacji cyfrowych, przekazywanie informacji
za pomocą radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, przesyłanie informacji drogą online, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem
radiowych sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą
środków telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, Intranet i extranet,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy danych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych
lub bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe, 42 badania
i konsultacje w zakresie projektów technicznych w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo radiowo-techniczne, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych w branży telekomunikacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji,
instalacja i utrzymanie programów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji, inżynieria techniczna w dziedzinie telekomunikacji, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzę-
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tu do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji,
opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie telekomunikacji, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi naukowe i technologiczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie audytu i analizy systemów informatycznych
i oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
analiza sygnałów telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów
i oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron
internetowych w dziedzinie telekomunikacji, monitoring systemów
sieciowych w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo techniczne
w dziedzinie telekomunikacji, usługi monitorowania systemów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji, monitoring systemów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie aparatury,
przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, usługi
projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych
w dziedzinie telekomunikacji, opracowywanie systemów do przesyłania danych w dziedzinie telekomunikacji, wypożyczanie oprogramowania użytkowego do zastosowania w telekomunikacji, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania
komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji.

(111) 323865
(220) 2019 03 26
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) POŁUCHA KAROL OSKAR, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEDBI
(510), (511) 28 zabawki.

(210) 497742

(111) 323866
(220) 2019 04 03
(210) 498234
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA BOTANIC FORMULA
(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,
wszystkie wymienione towary przeznaczone dla kobiet.
(111) 323867
(220) 2019 04 09
(210) 498507
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMASH&SHARE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze,
wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekolady, czekoladki,
czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe,
syropy czekoladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny wypełnione
alkoholem, marcepan, wafle, wafle z nadzieniem, batony, cukierki,
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy
i owoce suszone w czekoladzie.
(111) 323868
(220) 2019 04 09
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunvizion

(210) 498508
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(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 programowanie komputerowe, usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, konsultacje i pomoc w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i analiza oprogramowania komputerowego, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, ulepszanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym.
(111) 323869
(220) 2018 04 13
(210) 484799
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lab4Baby
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 02.05.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 323870
(220) 2018 04 13
(210) 484805
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h<sub>₂</sub>owipes<br />
(540)

(591) niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 323871
(220) 2018 04 13
(210) 484806
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lab4Baby Panthenol
(540)

(591) niebieski, różowy
(531) 02.05.01, 02.09.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(111) 323872
(220) 2018 10 15
(151) 2019 08 06
(441) 2019 04 15
(732) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIRONDI
(540)

Nr 12/2019
(210) 491583

(531) 26.01.15, 03.07.10, 27.05.01
(510), (511) 18 artykuły skórzane i ich imitacje w postaci: waliz i toreb podróżnych, aktówek, portmonetek, portfeli, etui na karty kredytowe, etui na klucze, pojemników na wizytówki, pudełek, toreb,
torebek, teczek, kuferków na kosmetyki [przenośne], plecaków, zestawów podróżnych, smyczy, pasków [inne niż odzież], walizy i torby
podróżne, parasolki, parasole i laski, bagaż, aktówki, portmonetki
na monety, etui na karty kredytowe (portfele), portfele, etui na klucze, pojemniki na wizytówki, torby, torebki, teczki, kuferki na kosmetyki [przenośne], plecaki, walizki, szelki do prowadzenia dzieci,
obroże lub ubrania dla zwierząt., 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
paski [odzież], 35 usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski [odzież],
artykuły skórzane i ich imitacje, walizy i torby podróżne, parasolki,
parasole i laski, bagaż, aktówki, portmonetki na monety, etui na karty kredytowe (portfele), portfele, etui na klucze, pojemniki na wizytówki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby, torebki, teczki,
kuferki na kosmetyki [przenośnej, plecaki, walizki, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], szelki do prowadzenia dzieci, obroże lub ubrania dla zwierząt, skórzane smycze, paski skórzane [inne niż odzież],
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 w sklepie internetowym z wykorzystaniem zamówień
korespondencyjnych lub przy użyciu środków telekomunikacji albo
komunikacji elektronicznej oraz usługi prowadzenia sklepu internetowego w zakresie tych towarów, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, nabywanie towarów i usług dla innych
firm, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi
zarządzania sprzedażą, 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 lub reklamowych.
(111) 323873
(220) 2018 11 22
(210) 492967
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 04
(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REYMIX
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement hydrauliczny,
mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku
w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, preparaty
cementujące, cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(111) 323874
(220) 2012 09 24
(210) 405116
(151) 2019 09 19
(441) 2013 01 07
(732) KACZKOWSKI JÓZEF CERMAG, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CERMAG
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, zgromadzenie i wyeksponowanie w sklepach i hurtowniach różnorodnych towarów przemysłowych
(w tym instalacyjnych) do wyposażenia łazienek, toalet i mieszkań
umożliwiające nabywcom dogodne ich obejrzenie i dokonanie zakupu, usługi w zakresie sprzedaży towarów przemysłowych (w tym instalacyjnych) do wyposażenia toalet, łazienek i mieszkań w sklepach,
hurtowniach oraz poprzez sieci komputerowe, zwłaszcza poprzez
Internet, usługi w zakresie sprzedaży wysyłkowej artykułów instalacyjnych oraz wyposażenia toalet, łazienek i mieszkań ujętych w wy-
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kazie, 37 usługi budowlane, instalacyjne, remontowe oraz naprawy
w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kąpielowych, 39 pakowanie i składowanie towarów, przeładunek towarów, magazynowanie
i przechowywanie towarów, usługi transportowe i spedycyjne, dostarczanie towarów, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa,
instalacji oraz wyposażenia łazienek, mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

(111) 323875
(220) 2011 07 29
(210) 388468
(151) 2019 09 05
(441) 2011 11 07
(732) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mMedica
(510), (511) 9 komputery i części komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne oraz pełen asortyment aplikacji komputerowych,
oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe i instrukcje do programów komputerowych sprzedawane w kompletach, 16
długopisy, ołówki, flamastry, drobne wyposażenie biurowe, zestawy
zbliżone do drobnego wyposażenia biurowego, podkładki do notowania, zestawy biurkowe, pojemniki na długopisy i ołówki, tablice
magnetyczne, zszywacze, przyciski do papieru, podkładki papierowe,
okładki do książek, bloczki naklejanych karteczek, 35 usługi sprzedaży dotyczące: komputerów i części komputerowych, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, aplikacji komputerowych, oprogramowania
komputerowego, programów komputerowych, 37 usługi serwisowe w zakresie zdalnego usuwania awarii bazy danych systemu, 38
udzielanie informacji technicznej za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, 41 usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń,
organizowanie sympozjów, konferencji, edukacja dotycząca oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego,, 42 usługi doradcze i informacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego,
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, przygotowanie i dystrybucja aktualizacji oraz poprawek oprogramowania, usługi komputerowe: aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem sieci komputerowych i sieci rozległych,
usługi oprogramowania komputerów, opracowywanie i dostarczanie
wyszukiwarek internetowych, leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, ekspertyzy, opiniowanie w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 323876
(220) 2014 10 16
(210) 434572
(151) 2019 09 05
(441) 2015 02 02
(732) UGLY, INC., CORNWALL (US)
(540) (znak słowny)
(540) COYOTE UGLY
(510), (511) 43 usługi z zakresu prowadzenia kawiarni, kafeterii,
usługi z zakresu prowadzenia domów opieki dla osób w podeszłym
wieku, usługi prowadzenia hoteli dla zwierząt, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi w zakresie wyposażania urządzeń kempingowych.
(111) 323877
(220) 2014 12 19
(151) 2019 09 09
(441) 2015 03 30
(732) RAWECKI ROMAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB
(540)

(210) 437012

(591) biały, ciemnobrązowy, jasnobeżowy, jasnobrązowy, czarny,
beżowy
(531) 26.01.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
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(510), (511) 43 hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].

(111) 323878
(220) 2016 11 24
(210) 464348
(151) 2019 09 06
(441) 2017 03 06
(732) ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki
do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego .
(111) 323879
(220) 2017 08 01
(210) 474871
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) LARSSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LARSSON
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 4 antypoślizgowe (środki-) do pasów, denaturat, dodatki
niechemiczne do paliw silnikowych, grafit smarujący, mineralne (paliwa-), naftowy (żel-) do celów przemysłowych, narzędzia tnące (smary do-), natłuszczanie (oleje do-), obuwie (smary do-), odpylanie
(środki do-), oleina, olej rycynowy do celów technicznych, oleje
do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje napędowe, oleje palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające, paliwa silnikowe (dodatki niechemiczne do-), parafina, pasy
(przeciwpoślizgowe preparaty do-), pasy (smary do-), pasy (wosk do), rycynowy (olej-) do celów technicznych, skóry (smary do-), smarowanie (grafit do-), smarowanie (oleje do-), smarowanie (tłuszcze do-),
smary, smary do broni, smary do butów, smary do narzędzi tnących,
smary do obuwia, smary do pasów, smary do skór, woski przemysłowe, 9 aerometry, akumulatory (kwasomierze do-), akumulatory (naczynia-), akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne (urządzenia do ładowania-), akumulatory elektryczne do pojazdów,
akustyczne (przewody-), akustyczne (sygnalizatory-), alarmy (dzwonki-) elektryczne, alarmy (gwizdki ostrzegawcze-), alarmy dźwiękowe,
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizy (aparatura do-) inna niż do celów medycznych, anteny, anty interferencyj-
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ne (przyrządy-) [elektryczność], antykatody, alarmy antywłamaniowe, antywłamaniowe (urządzenia ostrzegawcze-), baterie
(urządzenia do ładowania-), baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, benzyna
(dystrybutory-) dla stacji obsługi, benzyna (wskaźniki-), betatrony,
bezpieczeństwo (pasy-) inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, bezpieczeństwo (siatki-), bezpieczniki (drut-),
bezpieczniki [elektryczność], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki elektryczne (karkasy na-), cewki indukcyjne [wzbudniki, elektryczność], chemia (aparatura i instrumenty-), chemiografia
(rastry do-), ciśnienie w oponach pojazdów (sygnalizatory automatyczne spadku-), ciśnienie (mierniki-), ciśnienie (wskaźniki-), ciśnienie
(wskaźniki-) w zaworach, ciśnienie (wskaźniki rejestrujące-), ciśnieniomierze, dane na nośnikach optycznych, diagnostyczne (urządzenia-) nie do celów medycznych, drogowe (znaki-) świecące lub mechaniczne, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody]
elektryczne (nici identyfikacyjne do-), druty [przewody] elektryczne
(osłony do identyfikacji-), druty [przewody] elektryczne (złącza do-),
dynamometry [siłomierze], dzwonki (przyciski do-), dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
do drzwi [elektryczne], dzwonki sygnalizacyjne, dźwiękowe (alarmy-), dźwigi osobowe (urządzenia sterujące-), elektryczne (materiały
na przewody do sieci-) [druty, kable], elektryczne (przekaźniki-), elektryczne (przewody-), elektryczne (złącza do przewodów-), kable
elektryczne (tuleje złączowe do-), kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, latarki kieszonkowe (baterie do-), liczniki, lusterka optyczne, ładowanie akumulatorów (urządzenia do-), magnesy (cewki elektromagnetyczne), miary, migacze
[światła sygnalizacyjne], nawigacja (urządzenia do-) dla pojazdów
[komputery pokładowe], nawigacja satelitarna (urządzenia do-), nawigacyjne (przyrządy-), obrotomierze, obroty (liczniki-), ochrona antykorozyjna (urządzenia katodowe do-), ochrona osobista (przyrządy
do-) przeciw wypadkom, ochronne (kaski-), ochronne (kaski-) dla
uprawiania sportu, ochronne (maski-), ochronne (okulary-) do uprawiania sportu, odblaskowe (tarcze-) na ubraniowe do zapobiegania
wypadkom drogowym, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry], opony (sygnalizatory automatyczne straty ciśnienie w-), oporniki elektryczne, pojazdy (liczniki kilometrów do-), pojazdy (prędkościomierze do-), pojazdy (regulatory napięcia do-), pojazdy (trójkąty ostrzegawcze
o awarii-), pojazdy (urządzenia nawigacyjne dla-) [komputery pokładowe], prędkościomierze do pojazdów, programy komputerowe [software ładowalny], prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki [elektryczność],
przełączniki czasowe [nie do zegarów] automatyczne, przemienniki
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], regulatory napięcia do pojazdów, rękawice do ochrony przed wypadkami, rozruchowe (kable-) do silników, samochodowe (radia-), sygnalizacyjne
(dzwonki-), sygnalizacyjne (gwizdki-), sygnalizacyjne (trójkąty-) dla
niesprawnych pojazdów, sygnalizatory [elektryczność], syreny elektryczne [brzęczki], teleskopy, temperatura (wskaźniki-), termostaty,
termostaty do pojazdów, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, wariometry, woda (wskaźniki poziomu-), woltomierze,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu
wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki temperatury, 12 amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, amortyzujące (resory, sprężyny-) do samochodów, antypoślizgowe (urządzenia-) do opon pojazdów, antywłamaniowe (alarmy-) do pojazdów, antywłamaniowe (urządzenia-)
do pojazdów, autoalarmy, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażowe (siatki-) do pojazdów, bagażowe
(wózki-) [pojazdy], błotniki, błotniki (fartuchy-), bufety na kółkach
[samochody], chłodnie (pojazdy-), ciężarki do wyważania kół pojazdów, dętki (łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji-), dętki
(wyposażenie do reperacji-), dętki (zestawy narzędzi do reperacji-),
dętki do opon, drążki skrętne do pojazdów, dzwonki do rowerów,
fartuchy błotników, gwoździe do opon, hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, hamulcowe (człony-) do pojazdów, hamulcowe
(klocki, szczęki-) do pojazdów, hamulcowe (okładziny-) do pojazdów,
hydrauliczne (obwody-) do pojazdów, karoserie samochodowe, kauczuk (uszczelki przylepne z-) do naprawy dętek, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
ostrzegawcze do pojazdów, klapy opuszczane [części pojazdów lądowych], klapy tylne skrzyni ładunkowej (podnoszone-) [części pojazdów lądowych], klocki hamulcowe do pojazdów, koła pojazdów,
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koła pojazdów (ciężarki do wyważania-), koła pojazdów (obręcze-),
koła pojazdów (ogumienie do-), koła pojazdów (piasty-), koła pojazdów (szprychy-), kołnierze obręczy kół kolejowych, korbowody
do pojazdów lądowych inne niż części silników, korki do zbiorników
paliwa [gazu] w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów [trycykli], kółka samonastawne do wózków [pojazdy], krzesełka bezpieczeństwa dla
dzieci [do pojazdów], lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe,
łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, napędowe (mechanizmy-) do pojazdów lądowych, napędowe
(wały-) do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, obudowy, części pojazdów lądowych inne niż silników, obwody hydrauliczne do pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, ogumienie do kół rowerów, trycykli, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, opony,
opony (bieżniki do bieżnikowania-), opony (kolce do-), opony [pełne]
do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, trycykli, opony
ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, opony pojazdów (wentyle do-), opony samochodowe (środki antypoślizgowe do), osie pojazdów, osie pojazdów (czopy-), osłony do rowerów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, podwozia pojazdów, pojazdy (alarmy antywłamaniowe do-), pojazdy (amortyzatory zawieszenia w-), pojazdy (alarmy antywłamaniowe do-), pojazdy (amortyzatory zawieszenia w-), pojazdy (hamulce do-), pojazdy (kierownice-),
pojazdy (kierunkowskazy do-), pojazdy ( klaksony do-), pojazdy (klaksony ostrzegawcze do-), pojazdy (koła-), pojazdy (kuszetki w-), pojazdy (obręcze kół-), pojazdy (obwody hydrauliczne do-), pojazdy (ogumienia do kół-), pojazdy (opony do kół-), pojazdy (pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w-), pojazdy (piasty kół-), pojazdy (podwozia-), pojazdy (pokrowce na-), pojazdy (resory zawieszenia do-),
pojazdy (siedzenia do-), pojazdy (stopnie nadwozia do-), pojazdy
(sygnalizatory jazdy wstecz do-), pojazdy (sygnalizatory skrętu w-),
pojazdy (szprychy kół-), pojazdy (szyby do-), pojazdy (środki antypoślizgowe do opon-), pojazdy (tapicerka do-), pojazdy (wentyle
do opon-), pojazdy (wojskowe-) transportowe, pojazdy (zderzaki do), pojazdy (złącza do przyczep do-), pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe (korbowody do-) inne niż części silników, pojazdy lądowe (silniki do-), pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia
pojazdów, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, pokrywy na piasty kół, polewaczki
[pojazdy], pompki do rowerów, trycykli, pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], powietrze (pompy-) [akcesoria samochodowe],
przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów
lądowych, przyczepy mieszkalne [pojazdy], przyczepy motocyklowe
boczne, przyczepy samochodowe [mieszkalne], ramy do rowerów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowerowe (wózki-), rowery, rowery (błotniki
do-), rowery (dętki do-), rowery (dzwonki do-), rowery (hamulce do-),
rowery (kierownice-), rowery (kierunkowskazy do-), rowery (klaksony
do-), rowery (koła do-), rowery (korby pedałów-), rowery (łańcuchy-),
rowery (obręcze do-), rowery (opony bezdętkowe do-), rowery (opony do-), rowery (pedały do-), rowery (piasty do-), rowery (pompki do), rowery (przekładnie zębate do-), rowery (ramy-), rowery (siatki do-),
rowery (silniki do-), rowery (siodełka-), rowery (stojaki do-), rowery
(szprychy do-), samochody, samochody (amortyzatory do-), samochody (dachy, budy w-), samochody (łańcuchy do-), samochody (nadwozia-), samochody (opony do-), samochody (podwozia-), samochody (przykrywy, maski silnika-), samochody (rolety do-) [osłony
przeciwsłoneczne], samochody (urządzenia antypoślizgowe
do opon-), samochody osobowe, silniki (łańcuchy napędowe do-)
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, trycykli, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, silniki trakcyjne, siodełka (pokrycia-) do rowerów lub
motocykli, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skręt (sygnalizatory-) w pojazdach, skrętne (drążki-) do pojazdów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, sportowe (samochody-), sprzęgła do pojazdów lądowych, sterowanie (układy-) do pojazdów lądowych, stojaki
do rowerów, stojaki, podpórki rowerowe [części rowerów], sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
szprychy do rowerów, trycykli, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, trycykle, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, włamania do pojazdów (alarmy anty-), wojskowe (pojazdy-) transportowe, wolne koło
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do pojazdów lądowych, wsteczne (lusterka-), wycieraczki do szyb
pojazdów, wyważanie kół pojazdów (ciężarki do-), zbiorniki paliwa
[gazu] w pojazdach (korki do-).

(111) 323880
(220) 2017 07 31
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS MIX-UPS
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 474829

(111) 323881
(220) 2017 07 31
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) ZŁOTA BECZUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Prażmowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 BREWERS
(540)

(210) 474830

(111) 323885
(220) 2017 08 29
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tech garden
(540)

(210) 475933

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej.

(111) 323882
(220) 2017 08 03
(210) 474923
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARIA
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe,
antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe wyłączniki sterowane pamięcią układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych w jeden
zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.
(210) 475930

(591) zielony, żółty, niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 39 wypożyczalnia samochodów elektrycznych.
(111) 323884
(220) 2017 08 29
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
VOZILLA
(540)

(591) czarny, zielony, żółty, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 39 wypożyczalnia samochodów elektrycznych.

(591) granatowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż piwa, kwasu chlebowego.

(111) 323883
(220) 2017 08 29
(151) 2019 08 29
(441) 2018 07 16
(732) TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 475931

(111) 323886
(220) 2017 11 28
(151) 2019 09 04
(441) 2018 03 26
(732) DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Weiss Holz
(540)

(210) 479498

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 2 preparaty przeznaczone do usuwania sinizny drewna,
5 środki grzybobójcze do drewna, preparaty do niszczenia grzybów
powodujących sinienie drewna.
(111) 323887
(220) 2017 12 29
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) ZAJĄC DAMIAN PYROSILESIA, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYROSILESIA
(540)

(210) 480648

(531) 27.05.01, 01.01.03, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 organizacja widowisk pirotechnicznych, organizacja
widowisk z użyciem promieni laserowych, organizacja widowisk
światło i dźwięk, pokazy sztucznych ogni.
(111) 323888
(220) 2018 04 25
(210) 485338
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) ZAWISŁA ANDRZEJ PPHU LAMPEX IMPORT-EXPORT,
Budzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lampex
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe,
kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp, światła
do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów
samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze
do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła,
żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie
marketingu, reklamy i sprzedaży w/w towarów za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji
i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem
Internetu.
(111) 323889
(220) 2018 05 11
(210) 485850
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWO PODLASIA
(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, wynajem powierzchni 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) 323890
(220) 2018 05 16
(210) 485996
(151) 2019 08 30
(441) 2018 10 01
(732) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alto
(540)

(591) czarny, ciemnofioletowy, ciemnoniebieski, niebieski,
jasnoniebieski
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.
(111) 323891
(220) 2019 01 08
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) KORTA KINGA BOSKIESTUDIO, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boskiepaznokcie NAILS ART
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01

(210) 494570
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(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, emalia
do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty
do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznokci, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, środki do usuwania paznokci
żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel
do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci jako
kosmetyki, zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru
do paznokci jako kosmetyki, 8 bloki do paznokci, cążki do obcinania
paznokci, dziurkacze do paznokci, nożyczki, gilotynki do paznokci,
lampy UV, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
pilniki do paznokci, pilniki ścierające do paznokci, pilniki do paznokci
elektryczne, pilniki matujące do paznokci, pilniki szklane do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, pęsety
do ozdób, szczypce do wycinania skórek, zestawy do manicure, zestawy do manicure elektryczne, zestawy do pedicure, 44 doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody,
manicure, manicure (usługi-), masaże, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradztwa on-line
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
kosmetyczne, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji urody, usługi przedłużania rzęs, usługi saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody.

(111) 323892
(220) 2019 02 20
(210) 496177
(151) 2019 07 18
(441) 2019 04 01
(732) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cutis mini derm
(540)

(591) zielony, biały, szary, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.19, 05.03.07, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam odżywczy, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do ust,
balsamy do włosów, balsamy oczyszczające, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy po opalaniu, błyszczyki do ust [kosmetyki],
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi
do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji
ciała, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, emulsje do depilacji, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kompaktowe kosmetyki do makijażu,
kolorowe kosmetyki do oczu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, korektor
do twarzy, korektory do plam i wyprysków, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy, kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne
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kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry
do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe,
kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek,
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła
do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała,
kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki
do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy, krem
chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem do jasnej
karnacji, krem do opalania dla niemowląt, krem do rąk, krem do skórek
wokół paznokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem na odparzenia
pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremowe mydło
do ciała, kremy BB, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy do mycia,
kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
do opalania, kremy do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do redukcji cellulitu,
kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy
do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry
suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy
kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc [kosmetyki],
kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy ujędrniające
skórę, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy redukujące plamy starcze, kremy przed goleniem, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy pod prysznic, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy po goleniu, kremy pielęgnacyjne do włosów,
kremy wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, nielecznicze kryształki do kąpieli, kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki do ciała, maści [nielecznicze], maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do twarzy
i ciała, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy,
maseczki z glinki do skóry, maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maski
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do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji
włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła
do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, mleczka do ciała
dla niemowląt, mleczka do demakijażu, mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka
nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko
do demakijażu, mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mus do pielęgnacji
skóry, musująca piana do kąpieli, mydełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła
do użytku osobistego, mydła do użytku domowego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła
perfumowane, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie,
mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła
w kostce, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie
do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydło alkaliczne,
mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku osobistego,
mydło w płynie do kąpieli stóp, nasączone chusteczki do oczyszczania
[nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki
kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze balsamy
do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do ust,
nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy,
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze
kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze
peelingi do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki
do kąpieli, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny
do płukania ust, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji
twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty
powlekające usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze
proszki do kąpieli, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole
do kąpieli, nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki
nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze
szampony do włosów, nieleczniczy krem do twarzy, nielecznicze żele
do kąpieli, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy
puder do ciała, nieleczniczy puder do twarzy, niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania
jamy ustnej, niemedyczne preparaty do kąpieli, oczyszczające maseczki do twarzy, odświeżacze do skóry, odżywka do włosów dla dzieci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki
do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do ust, odżywki do włosów,
odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, olejek
do układania włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiający czesanie,
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki],
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olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki
do masażu ciała, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do masażu twarzy, olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki i płyny
do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji
skóry, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki po opalaniu [kosmetyki], opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające
do dozowników kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, palety
błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, peelingi do twarzy [kosmetyki], peeling
do stóp, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp,
peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, pianka do czyszczenia, piana do kąpieli, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka
do stylizacji, pianka do włosów, pianki [kosmetyki], pianki ochronne
do włosów, pianki oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki
pod prysznic, pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, piany
do kąpieli, pieniące się żele do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli,
płatki kąpielowe, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn
do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn tonizujący
do twarzy, ciała i rąk, płynne kremy [kosmetyki], płyny do demakijażu,
płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny do mycia, płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny
do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze,
płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do włosów, płyny do włosów i ciała, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny redukujące
zmarszczki wokół oczu, płyny po goleniu, podkład do makijażu, podkład w kremie, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne
do twarzy, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty
czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty
do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, preparaty
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty
do koloryzacji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia rąk, preparaty
do mycia włosów, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, preparaty do ochrony
włosów przed słońcem, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty
do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji tkanin,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
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kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do złuszczania
naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty
kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do ujędrniania
biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, preparaty myjące, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty nabłyszczające do włosów,
preparaty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne],
preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces
starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych,
preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, preparaty toaletowe, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę
do celów kosmetycznych, preparaty wygładzające i prostujące włosy,
preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk,
produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty
do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do ochrony ust,
produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty
utrwalające do włosów, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, puder dla niemowląt, serum do celów kosmetycznych, serum do pielęgnacji włosów, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do układania
włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod
prysznic, nie do celów medycznych, spraye do ciała, spraye do ciała
[nielecznicze], środek do mycia rąk, środki depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów, środki do demakijażu oczu,
środki do demakijażu, środki do makijażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do mycia rąk, środki do mycia zębów, środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki do nawilżania włosów,
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do pielęgnacji
włosów, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci
żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki
oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające
skórki przy paznokciach, suche szampony, szampon do włosów, szampon w piance dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt,
szampony do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony
do włosów dla ludzi, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką do włosów, szampony zmiękczające, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
szminki do ust, szminki w kremie do ust, toniki do skóry, toniki do skóry
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nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki [kosmetyki], toniki kosmetyczne do twarzy, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, woski
do depilacji, woski do masażu, wzmacniające preparaty kosmetyczne
do ujędrniania skóry, żel do kąpieli, żel do paznokci, żel po goleniu, żel
pod prysznic i do kąpieli, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele
do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do opalania, żele
do rąk, żele do twarzy, żele do stylizacji włosów, żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele do wybielania zębów, żele ochronne do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające
starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele w sprayu
do układania włosów, żele pod prysznic, żelowe maseczki na oczy, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy do makijażu,
zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, zestawy kosmetyków, zestawy produktów do higieny jamy ustnej,
zioła do kąpieli, 5 preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
kremy do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermatologicznego, przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne do paznokci,
środki antymikrobowe do użytku dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, maści lecznicze do leczenia
schorzeń dermatologicznych, środki przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicznego, lecznicze kremy
do skóry, farmaceutyczne płyny do skóry, płyny medyczne do skóry,
toniki do skóry [lecznicze], wypełnienia skóry do wstrzykiwania, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze],
lecznicze kuracje do skóry głowy, kremy lecznicze do ochrony skóry,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, maści lecznicze do stosowania
na skórę, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, środki odstraszające komary
do nakładania na skórę, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej
skóry spowodowanej ciążą, antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, produkty
i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym
w trakcie ciąży, preparaty medyczne, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego.
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niemetalowe, hafty ozdobne, opaski na ręce, ozdoby do czapek i kapeluszy, 41 usługi w zakresie nauczania karate, samoobrony, gimnastyki ogólnorozwojowej, szkolenie instruktorów oraz trenerów karate i samoobrony, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(111) 323894
(220) 2018 06 06
(210) 486782
(151) 2019 08 30
(441) 2018 10 08
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Produkt EKO
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.11.99, 02.09.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe,
publikacje promocyjne, kartonowe pudełka do pakowania, naklejki,
nalepki, notesy podręczne, ulotki.
(111) 323895
(220) 2018 10 25
(210) 492009
(151) 2019 07 29
(441) 2019 02 18
(732) Zakłady Porcelany Stołowej KAROLINA Spółka z o. o., 58-140
Jaworzyna Śl. (ZZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolina ROK ZAŁOŻENIA 1860
(540)

(210) 486781
(531) 24.09.02, 24.09.25, 27.05.01
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak: porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.
(111) 323896
(220) 2019 02 04
(210) 495559
(151) 2019 07 02
(441) 2019 03 18
(732) WALISZEWSKA KATARZYNA ICON, Pakość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLORMED
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 06.01.04, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, kalendarze, nalepki, naklejki,
notatniki, fotografie, gadgety i materiały biurowe, broszury, czasopisma, książki, poradniki, materiały instruktażowe, materiały metodyczne, 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kurtki, bluzy, swetry, koszule, podkoszulki, daszki przeciwsłoneczne na głowę, czapki,
chusty na głowę, opaski na głowę, bielizna, kąpielówki, trykoty, getry, skarpety, rękawice, krawaty, pasy, paski, szaliki, szale, fulary, szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki, obuwie
rytualne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 26 łaty przyklejane
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy z nieszlachetnych metali, emblematy ozdobne

(591) biały, ciemnofioletowy, czarny, fioletowy
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 odzież medyczna, odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy do użytku
chirurgicznego, czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, 25 fartuchy, odzież ochronna zakładana na ubrania, papierowe
czapki noszone przez kucharzy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z odzieżą i obuwiem dla branży medycznej, kosmetycznej
i gastronomicznej za pośrednictwem stacjonarnych punków sprzedaży oraz sieci Internet.
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(111) 323897
(220) 2019 01 08
(151) 2019 07 31
(441) 2019 03 11
(732) KORTA KINGA BOSKIESTUDIO, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJE boskiestudio
(540)

(210) 494569

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, emalia
do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty
do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznokci, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, środki do usuwania paznokci
żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel
do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci jako
kosmetyki, zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru
do paznokci jako kosmetyki, 8 bloki do paznokci, cążki do obcinania
paznokci, dziurkacze do paznokci, nożyczki, gilotynki do paznokci,
lampy UV, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
pilniki do paznokci, pilniki ścierające do paznokci, pilniki do paznokci
elektryczne, pilniki matujące do paznokci, pilniki szklane do paznokci, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pęsety, pęsety
do ozdób, szczypce do wycinania skórek, zestawy do manicure, zestawy do manicure elektryczne, zestawy do pedicure, 44 doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody,
manicure, manicure (usługi-), masaże, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradztwa online
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
kosmetyczne, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji urody, usługi przedłużania rzęs, usługi saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(111) 323898
(220) 2016 02 11
(210) 452279
(151) 2019 09 20
(441) 2016 05 23
(732) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multiBAG
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.13.25, 18.03.21
(510), (511) 16 torby papierowe, torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, torby papierowe na zakupy, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torby z tworzyw
sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, 18 torby, torby płócienne, torby kurierskie, torby podróżne, torby wodoodporne, torby
na zakupy, skórzane torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, 22
torby do pojemników zbiorczych, torby służące do przechowywania, torby płócienne do przechowywania, torby z siatki do przechowywania, torby bawełniane do użytku przemysłowego, torby z juty
do użytku przemysłowego, torby z materiałów sztucznych, w tym
foliowe, torby do transportu materiałów w dużych ilościach, torby
do transportu opakowań z żywnością, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, torby papierowe do transportowania materiałów
w dużych ilościach, torby polietylenowe do transportu materiałów
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w dużych ilościach, torby z tworzyw sztucznych do transportowania
materiałów w dużych ilościach.

(111) 323899
(220) 2017 05 25
(210) 472158
(151) 2019 09 20
(441) 2019 06 03
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jovi bez dodatku cukrów
(540)

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 01.03.01, 01.03.17, 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurt gęsty, jogurty smakowe, jogurt z dodatkiem soku owocowego, produkty mleczne i na bazie
mleka, kefir naturalny, kefiry smakowe, maślanka, maślanki smakowe,
mleko świeże, mleko świeże o przedłużonym terminie przydatności
do spożycia, koktajle mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje energetyzujące (energy-drinki) na bazie mleka, serwatka,
śmietana, zsiadłe mleko.
(111) 323900
(220) 2019 01 30
(210) 495399
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) DABEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Świątkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DABEW
(510), (511) 6 stojaki metalowe, wieszaki metalowe, stojaki na odzież
i inne artykuły, ekspozytory towarów, 20 regały metalowe, stojaki
z półkami, stojaki metalowe.
(111) 323901
(220) 2019 01 30
(210) 495401
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) DABEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Świątkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB DABEW Experience you can trust
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.11
(510), (511) 6 stojaki metalowe, wieszaki metalowe, stojaki na odzież,
20 stojaki metalowe, stojaki z półkami, stojaki metalowe.
(111) 323902
(220) 2019 01 31
(210) 495450
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 23
(732) WOŁCZYK JOANNA, Będzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 design
(510), (511) 16 drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, terminarze [materiały drukowane], materiały edukacyjne i instruktażowe, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały instruktażowe dotyczące telekomunikacji, materiały drukowane w postaci próbek kolorów, materiały do opakowywania, materiały do pakowania z papieru, materiały
opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały opakowaniowe wykonane z tektury,
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afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, wizytówki, stojaki biurkowe na wizytówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki
papierowe, reklamowe szyldy papierowe, banery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, 35 reklama, reklama w czasopismach, reklama zewnętrzna, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama, w tym
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, doradztwo reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat
zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia
kłębuszków [FSGS], agencje reklamowe, 42 projektowanie broszur,
projektowanie znaków, projektowanie druków, projektowanie graficzne, projektowanie produktów, projektowanie opakowań, projektowanie wzorów, projektowanie wizualne, projektowanie form, projektowanie znaków towarowych, projektowanie nazw firmowych,
projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie [projektowanie]
sklepów, projektowanie akcesoriów mody, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie stoisk wystawowych, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie wystroju
wnętrz sklepów, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie opakowań na rzecz
osób trzecich, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich.

(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw sztucznych,
nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, materiały amortyzujące lub
wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 30
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, suchary, pralinki, pomadki [cukierki], makaroniki [wyroby
cukiernicze], herbatniki petit-beurre, grzanki, dulce de leche [kajmak], dekoracje cukiernicze do ciast, czekolada, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, bułeczki słodkie, batony zbożowe, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, 35
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam.

(111) 323903
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) DROBNY GRZEGORZ, Zator (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LollyPolly CIASTECZKA z ZATORA ZATOR
(540)

(111) 323905
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) MAZUR MATEUSZ PIOTR, Ossa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO. SPORTSWEAR
(540)

(210) 497810

(111) 323904
(220) 2019 03 27
(210) 497816
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) ŚCISŁOWICZ BARTOSZ DANIEL FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA BARBEL, Przeworsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZYNY BUDOWLANE HERON SPRZEDAŻ WYNAJEM
SERWIS
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w związku z maszynami budowlanymi, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych
i służących do rozbiórki, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego.
(210) 498075

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 25 produkcja odzieży sportowej, bandany na szyję, bluzki, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], kąpielówki, kombinezony dla narciarzy wodnych, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], legginsy, nakrycia głowy [odzież], odzież, odzież
dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie [odzież], podkoszulki, potniki, skarpetki, slipy, spodnie, stroje kąpielowe, szaliki, T-shirty, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, trykoty [ubrania].

(591) biały, różowy, fioletowy
(531) 24.09.03, 24.09.05, 25.01.19, 02.09.01, 05.03.13, 08.01.08, 08.01.09,
08.01.14, 08.01.16, 11.03.04, 11.03.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(111) 323906
(220) 2019 04 09
(210) 498503
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) SZOFIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASAP Nieruchomości
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja
o ubezpieczeniach, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
pobieranie czynszu, powiernictwo, wynajem biur do coworkingu.
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(111) 323907
(220) 2018 06 28
(151) 2019 08 30
(441) 2018 10 08
(732) SZEJNA RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYMAR
(540)
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(210) 487654

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budowa fabryk, budowa i naprawa
magazynów, izolowanie budynków, ciesielstwo, murarstwo, montaż
drzwi i okien, rozbiórka budynków, malowanie, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, asfaltowanie, budowa
stoisk i sklepów targowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż rusztowań, nadzór budowlany, szlifowanie papierem
ściernym, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.
(111) 323908
(220) 2018 06 28
(210) 487667
(151) 2019 08 30
(441) 2018 10 08
(732) KLIMAS BARTOSZ, Nysa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VANESTH
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby],
zawieszki do breloków do kluczy, wisiorki do kluczy (ozdoby lub
breloczki), 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, torebki, plecaki, plecaki do noszenia niemowląt, torby szkolne na książki, chlebaki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, nosidełka dla zwierząt [torby], 25 paski, odzież,
nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], chusty,
szale na głowę, obuwie, 26 zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, smycze [paski] do noszenia.
(111) 323909
(220) 2018 08 06
(210) 489067
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 11
(732) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 22 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLA RETRO
(540)

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

(111) 323910
(220) 2018 08 06
(210) 489086
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BODYMANIA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, maseczki kosmetyczne.
(111) 323911
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 03
(732) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envirLAB
(540)

(210) 498781

(591) zielony, niebieski
(531) 19.11.04, 19.11.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42
analizy chemiczne, analizy wody, badania bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, kontrola jakości, usługi chemiczne, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe.
(111) 323912
(220) 2019 05 20
(210) 499985
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) POPIOŁEK MICHAŁ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ratione hominis dignitatis eiusque honorem fine identitatis
ab huius oblivionis post mortem tuendae Thanato-Art
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(111) 323915
(220) 2018 11 21
(210) 492884
(151) 2019 09 05
(441) 2019 02 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURY PURE VODKA TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
T 1884 69 STRONG VODKA HIGH QUALITY VODKA PREMIUM
QUALITY SINCE 1884 NATURAL SPECIALLY SELECTED INGREDIENTS
(540)

(540)

(531) 20.07.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.11.03, 09.01.07, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(111) 323913
(220) 2018 10 05
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKA SALSA MEXICANA
(540)

(210) 491341

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe
do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 323914
(220) 2018 11 19
(210) 492831
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.E.A.L. GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA DP
(540)

(591) zielony, beżowy, biały, czerwony, czarny
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 24.11.25
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne.

(591) czarny, złoty, biały, czerwony
(531) 02.03.01, 03.03.01, 24.03.07, 24.09.02, 26.01.06, 26.04.05,
26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 25.01.15, 24.01.05
(510), (511) 33 wódka.
(111) 323916
(220) 2017 07 31
(210) 474826
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERCOM
(540)

(591) granatowy, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 28 modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, zabawki.
(111) 323917
(220) 2018 11 26
(210) 493110
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVERGOOD
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odczynniki chemiczne do użytku w testach analitycznych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla
przemysłu, chemiczne środki chłodzące, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, kleje do obuwia, kwasy, preparaty do lutowania,
rozpuszczalniki do lakierów, woda destylowana, środki zapobiegające zamarzaniu, kleje [klejenie], kleje sitowe, kleje poliuretanowe,
kleje kontaktowe, kleje topliwe, kleje do szkła, kleje do plakatów,
kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje do skór, kleje do płytek, kleje
do dywanów, kleje w sprayu, kleje do butów, preparaty do klejenia,
żele do wytrawiania, środki do wytrawiania, odczynniki do wytrawiania metali, kwasy do wytrawiania metali, zaprawy do wytrawiania
[kwasy], substancje do wytrawiania prac kamieniarskich, odczynniki
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do wytrawiania do użytku przemysłowego, odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji płytek obwodów drukowanych, środki
chemiczne w postaci płynów do użytku jako odczynniki do wytrawiania, 3 soda krystaliczna do czyszczenia, woda utleniona do celów
kosmetycznych, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do czyszczenia szkła, kleje do celów
kosmetycznych, 5 woda utleniona do celów medycznych, 16 papier,
karton, bibuły, kleje do papieru lub do użytku domowego, biały
karton, kolorowy karton, karton opakowaniowy, rolki kartonowe,
pojemniki kartonowe, opakowania kartonowe, pudła kartonowe,
pudełka kartonowe, papier i karton, kartony do pakowania, składane
pudełka kartonowe, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów.

(111) 323918
(220) 2019 01 17
(210) 493761
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) PRZYSŁAWSKA MAGDALENA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CONSULTE
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udzielanie licencji [usługi
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 323919
(220) 2018 12 14
(210) 493891
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) Tiffany and Company, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) TIFFANY & CO.
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym),
sztućce, broń biała, brzytwy, paski skórzane do ostrzenia, etui na maszynki do golenia, żyletki, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci,
maszynki do strzyżenia brody, punktaki [narzędzia ręczne] przecinaki [narzędzia ręczne], krajalnice do sera, nieelektryczne, zestawy
do manicure, zestawy do pedicure, deski i pilniki szmerglowe, pincety, krajalnice do jaj, nieelektryczne, zalotki do rzęs, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, prostownice do włosów, narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], młotki [narzędzia ręczne], motyki [narzędzia
ręczne], szpikulce do lodu, żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne],
scyzoryki, szczypce płaskie, noże do pizzy, nieelektryczne, obcęgi,
noże, nożyczki i nożyce do przycinania, nożyczki, skrobaki [narzędzia
ręczne], śrubokręty, nieelektryczne, przyrządy do ostrzenia, zestawy
do golenia, nożyce, broń biała [boczna], szpachle [narzędzia ręczne],
otwieracze do puszek, nieelektryczne, narzędzia do ogrodnictwa
o napędzie ręcznym, krajalnice do warzyw o napędzie ręcznym, 24
tekstylia i substytuty tekstyliów, bielizna stosowana w gospodarstwie domowym, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, narzuty na łóżka, kołdry, bielizna
pościelowa, koce wełniane, jedwabne, bawełniane, koce z mieszanek
materiałów tekstylnych, koce dla zwierząt domowych, podkładki
pod szklanki z materiałów tekstylnych, zasłony, chusteczki do nosa
z materiałów tekstylnych, poszewki i poszwy na poduszki, podkładki
z materiałów tekstylnych, prześcieradła [tekstylne], bielizna stołowa,
nie z papieru, serwetki stołowe, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, ręczniki z materiałów tekstylnych, kilimy ścienne z materiałów tekstylnych, gobeliny ścienne z materiałów tekstylnych, tekstylne obrusy stołowe.
(111) 323920
(151) 2019 09 09

(220) 2018 12 17
(441) 2019 03 18

(210) 493950
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(732) JAZZBOY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cisi dresi
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, obuwie, nakrycia głowy, spodnie, swetry, bluzy, bluzki, koszulki, koszule,
spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, akcesoria na szyję, szale
i chusty na głowę, marynarki, bielizna, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych.
(111) 323921
(220) 2018 12 21
(210) 494171
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HASCO-LEK HL
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 03.11.03, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty,
antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg,
aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty,
mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty
do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydło do golenia,
kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające,
kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum,
lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, puder
do twarzy, pudry do włosów, mieszaniny zapachowe, preparaty
do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji
ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty do protez dentystycznych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, talk kosmetyczny, talk do ciała, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla nie-
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mowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych,
czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki
do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania
ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, protezy kończyn, zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analiz
do celów medycznych, urządzenia rozpylające do aerozoli, maski anestezjologiczne, aplikatury pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, kaftany bezpieczeństwa, gorsety brzuszne, buteleczki z kroplomierzami do celów
leczniczych, butelki dla niemowląt, cewniki, chirurgiczne gąbki, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane w chirurgii, lusterka ręczne
do badań dentystycznych, lusterka do celów medycznych, nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, gorsety do celów leczniczych,
implanty, inhalatory, irygatory, nosze używane w karetkach pogotowia, kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycznych, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, łubki, maski
stosowane przez personel medyczny, odzież specjalna do używana
w salach operacyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, artykuły ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy do celów
medycznych, protezy, rozpylacze do celów leczniczych, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do użytku medycznego, temblaki,
materiały do zszywania do użytku medycznego, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy
użyciu wszelkich mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem
maszyn i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny w zakresie
wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych,
księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi eksportowo-importowe, kreowanie wizerunku, zarządzanie hotelami, 36 działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa handlu nieruchomościami, analizy finansowe,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, ściąganie czynszu, depozyty
kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, factoring, wycena finansowa, doradztwo finansowe, informacje finansowe, wycena kosztów
napraw, zarządzanie majątkiem, organizowanie zbiórek, wycena kosztów naprawy, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, organizacja zbiórek, 37 doradztwo budowlane, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, transport
ratowniczy, autobusowe usługi transportowe, pomoc w przypadku
awarii pojazdów, transport barkowy, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie towarów, fracht, wynajmowanie garaży, informacje o składowaniu, informacje o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych, magazynowanie,
transport meblowy, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe, pakowanie towarów, pakowanie produktów, wypożyczanie pojazdów, transport powietrzny, przeprowadzki, przewóz ła-
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dunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownicze,
rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów, składowanie, składowanie
towarów, dostarczanie towarów, usługi taksówkarskie, transport,
wyładunek i składowanie towarów, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, zaopatrywanie w wodę, wypożyczanie, wynajem i leasing
sprzętu medycznego, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu rehabilitacyjnego, wynajem, wypożyczanie i leasing sprzętu diagnostycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w zakresie gimnastyki, tłumaczenia w zakresie języka migowego,
kluby zdrowia umożliwiające poprawę kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie
obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń w pracowniach specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich,
położniczych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, nauczanie przedszkolne, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
sprzętu rehabilitacyjnego, usługi w zakresie wszelkich form edukacji,
których celem jest upowszechnianie zdrowia, kultury fizycznej
i sportu, 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi
naukowe i techniczne, usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
prace badawczo-rozwojowe, badania w dziedzinie biologii, usługi
dla chemii, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżyniera techniczna, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, kontrola jakości, badania z zakresie ochrony
środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
opakowań, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie urządzeń, testowanie sprzętu, usługi projektowania, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja,
implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów,
masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka
zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, placówki
opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji
z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie
leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny,
usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem in vitro, usługi paramedyczne.
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(540)

(591) niebieski, biały
(531) 03.11.03, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny do pielęgnacji włosów,
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
środki przeciwpotowe, detergenty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty, antyperspiranty,
barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, preparaty
antyseptyczne po goleniu, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła,
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery,
środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, puder do twarzy,
puder do włosów, mieszaniny zapachowe, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci,
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty do protez dentystycznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, talk kosmetyczny, talk do ciała, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki,
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele
do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych,
czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia elektryczne
do akupunktury, aparatura do analiz do celów medycznych, urządzenia rozpylające do aerozoli, maski anestezjologiczne, aplikatury pigu-
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łek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, kaftany bezpieczeństwa, gorsety brzuszne,
buteleczki z kroplomierzami do celów leczniczych, butelki dla niemowląt, cewniki, chirurgiczne gąbki, lusterka dentystyczne, lusterka
stosowane w chirurgii, lusterka ręczne do badań dentystycznych, lusterka do celów medycznych, nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, pończochy elastyczne do celów
chirurgicznych, gorsety do celów leczniczych, implanty, inhalatory,
irygatory, nosze używane w karetkach pogotowia, kroplomierze
do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycznych, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, łubki, maski stosowane
przez personel medyczny, odzież specjalna do używania w salach
operacyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, artykuły ortopedyczne, pasy do celów
leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy do celów medycznych, rozpylacze do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do użytku medycznego, temblaki, materiały
do zszywania do użytku medycznego, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy
użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny
w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
reklama, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi eksportowo-importowe, kreowanie wizerunku, zarządzanie hotelami, 36 działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa handlu
nieruchomościami, analizy finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, ściąganie czynszu, depozyty kosztowności, doradztwo
w sprawach finansowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, factoring, wycena finansowa, doradztwo finansowe, informacje finansowe, wycena kosztów napraw, zarządzanie
majątkiem, organizowanie zbiórek, wycena kosztów naprawy, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, organizacja zbiórek, 37 doradztwo budowlane, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, transport ratowniczy, autobusowe usługi transportowe, pomoc w przypadku awarii
pojazdów, transport barkowy, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, dostarczanie towarów, fracht, wynajmowanie garaży, informacje o składowaniu, informacje o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych, magazynowanie, transport meblowy, wynajmowanie miejsc parkingowych,
ratownictwo okrętowe, pakowanie towarów, pakowanie produktów,
wypożyczanie pojazdów, transport powietrzny, przeprowadzki,
przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownicze, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów, składowanie,
składowanie towarów, dostarczanie towarów, usługi taksówkarskie,
transport, wyładunek i składowanie towarów, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, zaopatrywanie w wodę, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu medycznego, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu rehabilitacyjnego, wynajem, wypożyczanie i leasing sprzętu
diagnostycznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w zakresie gimnastyki, tłumaczenia w zakresie języka migowego, kluby zdrowia umożliwiające poprawę kondycji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie kon-
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kursów, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, organizowanie
obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w pracowniach specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne w zakresie
usług pielęgniarskich, położniczych, lekarskich i stomatologicznych,
przedszkola, nauczanie przedszkolne, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi w zakresie
wszelkich form edukacji, których celem jest upowszechnianie zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, projektowanie i ulepszanie sprzętu, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe, badania w dziedzinie biologii, usługi dla chemii, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub
programów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżyniera
techniczna, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych,
kontrola jakości, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, testowanie
materiałów, testowanie pojazdów, testowanie urządzeń, testowanie
sprzętu, usługi projektowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, aromaterapia,
usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, implantacja włosów, kliniki
medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż, ogrodnictwo, opieka
pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne,
placówki opieki medycznej, placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób
po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale,
usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi
w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem in vitro, usługi paramedyczne.

(111) 323923
(220) 2018 12 17
(210) 493972
(151) 2019 08 08
(441) 2019 03 18
(732) BIO ACTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawierzbie (PL);
AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pilzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Killer
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 01.15.23, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, urządzenia rolnicze i ogrodnicze do usuwania owadów. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 323924
(151) 2019 09 09

(220) 2018 12 31
(441) 2019 05 06

(210) 494363
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(732) MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
MAZOVIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HP Hotele Polskie
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka],
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 43 domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi hotelowe, usługi barowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 323925
(220) 2019 01 07
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 06
(732) TROCKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APT&right
(540)

(210) 494499

(591) niebieski, szary
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 45 usługi
prawne, badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami,
usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 323926
(220) 2017 09 25
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) LODOWSKI MIŁOSZ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K
(540)

(210) 476840

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, książki, albumy,
druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, naklejki, torby do pakowania z papieru i z tworzyw
sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
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do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, reklamy on-line w sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe oraz
wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, badania
opinii, badanie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, aukcje publiczne, informacje dla biznesu, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, dotyczących działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie, sortowanie,
kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych,
usługi konsultacyjne, doradcze oraz badania w zakresie działalności
gospodarczej, spraw społecznych, ekonomii, polityki, usługi w zakresie badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne w zakresie rachunkowości, dotyczące przedsiębiorstw, działalności gospodarczej oraz w zakresie ocen możliwości
biznesowych, ekonomii, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania
danych, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, organizacja akcji promocyjnych, 41 organizowania, prowadzenia szkoleń, sympozjów, konferencji, publikacja czasopism oraz
magazynów, publikacja czasopism oraz magazynów on-line, publikowanie książek oraz książek elektronicznych, usługi księgami on-line
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,
organizowanie i realizowanie imprez o tematyce społecznej, mającej
na celu rozwój świadomości i postawy obywatelskiej, kształtowanie
wspólnot i społeczności lokalnych, propagowanie idei demokracji,
wspieranie polityki rodzinnej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, ochronę przyrody i wspólnej przestrzeni mieszkalnej, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji.

(111) 323927
(220) 2018 02 02
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) ŁUKAWSKI RAFAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREATIVE CONCRETE
(540)

(210) 481893

(591) szary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 19 wyroby cementowe, beton, płyty betonowe.
(111) 323928
(220) 2018 02 12
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 07
(732) ŁUKAWSKI RAFAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GFK LUXUM
(540)

(210) 482287

Nr 12/2019

(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy dla ludzi starszych
[emerytura], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hostele (schroniska), oferowanie żywności i napojów dla
gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, motele, koktajlbary, kawiarnia, informacja na temat hoteli,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, restauracje dla turystów, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego,
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, świadczenie usług rezerwacji
pokojów oraz rezerwacji hoteli, tymczasowy wynajem pokoi, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi
kawiarni, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, wynajmowanie pokoi,
wynajmowanie kwater, wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem zakwaterowania
na urlop, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem domów letniskowych, wycena zakwaterowania w hotelach,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(111) 323930
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) CZARNOTA WOJCIECH KWC, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zoopy
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne.

(210) 488397

(111) 323931
(220) 2017 11 02
(210) 478542
(151) 2018 03 29
(441) 2017 12 11
(732) PERFUMESCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFUMESCO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne, brodziki, wanny, umywalki.
(111) 323929
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) KOSSEK MICHAŁ, Bukowina Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Górskie Wspomnienie
(540)

(591) błękitny, biały
(531) 06.01.02, 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12

(210) 486432

(531) 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
zapachowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ż przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, przetwarzanie danych.

(111) 323932
(220) 2014 09 08
(210) 433155
(151) 2018 05 23
(441) 2014 12 22
(732) LUBOMIRSKA-AKSAMIT GABRIELA MARIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINCES LUBOMIRSKI MUSIC COLLECTION
(540)

(591) niebieski, biały, ciemnobeżowy
(531) 24.01.05, 24.01.25, 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, akordeony, altówki, flety bambusowe, bandoneony, basowe instrumenty muzyczne, batuty dyrygenckie, bębny jako instrumenty muzyczne, bucyny, trąbki, cymbały,
cytry, drumle, harfy żydowskie, drzewce do smyczków w instrumentach muzycznych, dudy, dzwonki ręczne, fisharmonie, flety, flety
bambusowe, futerały na instrumenty muzyczne, gitary, gongi, harfy,
struny do harf, harmonie ręczne, huginy tj. skrzypce chińskie, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, kamertony, kapelusze chińskie, kastaniety, katarynki,
klapki do instrumentów muzycznych, klarnety, klawiatury do pianin,
klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, kołki do instrumentów muzycznych, kontrabasy, kornety,
kotły, podstawki pod tarabany, kotły, tarabany, ksylofony, kuranty,
liry, mandoliny, miechy do instrumentów muzycznych, młoteczki
do strojenia, naciąg perkusyjny, statywy do nut, oboje, okaryny, organki, organy, pałki perkusyjne, pedały do instrumentów muzycznych, perforowane taśmy muzyczne, pałki perkusyjne, pianina, klawisze do pianin, struny do pianin, gitara chińska, piszczałki
do organów, plektrony, płytki do szarpania strun kostki, plektrony,
podkładki pod brodę do skrzypiec, podstawki do instrumentów muzycznych, pozytywki, puzony, regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, rogi jako instrumenty muzyczne, saksofony, skóra na bębny, skrzypce, smyczki do instrumentów muzycznych,
statywy do instrumentów muzycznych, statywy do nut, stroiki, struny do instrumentów muzycznych, struny do instrumentów muzycznych, trąbka chińska, syntezatory muzyczne, szeng, śruby smyczkowe do instrumentów muzycznych, tamburyny, tam-tamy,
perforowane taśmy muzyczne, pianin, tłumiki do instrumentów muzycznych, trąbki, rogi, trąbki, trójkąty, urządzenia do odwracania kartek w zeszytach z nutami, ustniki instrumentów muzycznych, włosie
końskie do smyczków w instrumentach muzycznych, urządzenia
do odwracania kartek w zeszytach z nutami, zeszyty z nutami, 16 adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki, akwaforty, akwarele, akwarele, obrazy, malarstwo, albumy, almanachy, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
atlasy, atrament, atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, papeteria, bloki rysunkowe, błony
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z tworzyw sztucznych dc paletyzacji, broszury, broszury, arkusze
z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa papierowe, cyfry z czcionki drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma periodyki, czasopisma, czcionki,
czcionki ze stali, deski kreślarskie, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, artykuły biurowe, zestawy drukarskie, drukowane publikacje,
dziurkacze ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, filtry do kawy papierowe, flamastry, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, formularze, druki,
fotografie, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na szablony, galwanotypy,
gazety, gilotynki do o papieru, glina do modelowania, globusy ziemskie, klej do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków,
grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce
stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kałamarze
wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące z oprawką, kamienie atramentowe kałamarze, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, artykuły papiernicze, karty, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karły pocztowe, kasetki na papeterię klamry, zaciski
do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty,
biurowe urządzenia do stemplowania, koperty, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, korektory w płynie, korektory w taśmie, kosze
na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania,
książki, kuwetki na farbę, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki dla drukarzy, linijki rysownicze, litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, mapy, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe,
materiały klejące dc celów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały piśmienne, materiały piśmienne, materiały powłokowe
wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, nawilżacze, nawilżacze
do powierzchni klejących, notatniki, notesy, notesy podręczne, noże
do papieru, nurneratory, obrazy, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce, odciskarki
do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki, obwoluty, okładki
na czeki, okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki
węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, oprawianie fotografii,
oprawy do ołówków, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy przyrządy kreślarskie, kasetki ozdobne na papeterię,
papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania,
papier filtracyjny, papier higieniczny, papierowe maty na siedzenia,
papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach, papier Xuan, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta
do modelowania, pastele kredki, perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, pudełka na stemple, pieczęcie, pinezki, pióra, pióra wieczne,
pióra ze stali, piórka do rysowania, piórniki, wzorce pism do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno
introligatorskie, podpórki do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, portrety, powielacze, programy komputerowe, prospekty, przebitki, przezrocza, przybory do pisania, przybory do pisania,
przybory szkolne, przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub
papierowe, pudełka na farby, artykuły szkolne, pudła tekturowe
na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi główne, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki
do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzinowe, ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, zestawy rysunkowe, komplety kreślarskie, segregatory, serwetki papierowe
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do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe,
skrobia do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze
biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony, szablony,
szczotki do pisania, pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi
malarskie, sztychy, ryty, śpiewniki, taśma klejąca, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki do ołówków, elektryczne
lub nieelektryczne tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torebki do pakowania, torebki papierowe w kształcie stożka, tusz, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficzny, doradztwo zawodowe, dyskoteki, edukacja, informacje o edukacji, studia
filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże,
instruktaż do gimnastyki, salony gier, gry świadczone on-line, gry hazardowe, organizowanie imprez sportowych, informacje o imprezach
rozrywkowych, informacje o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka
migowego, imprezy związane z obsługą i organizowaniem imprez
karaoke, usługi związane z kompozycjami muzycznymi, organizowanie imprez klubowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie filmów, magnetowidy, montaż taśm wideo, wystawy, usługi muzealne, filmowanie,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, kluby nocne, organizowanie obozów wakacyjnych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, koncertów, konferencji,
bankietów, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konkursów, loterii, przyjęć, spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi orkiestry, parki rozrywki, impresariat, pisanie scenariuszy, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie
dla artystów, pokazy, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, planowanie przyjęć,
publikacje elektroniczne on¬line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, książek, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, wszelkiego rodzaju rozrywka, widowiska, informacja o rozrywce, użytkowanie sal kinowych,
sale koncertowe, salony gier, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, usługi studia nagrań, szkoły z internatem, produkcja filmów, montaż taśm
wideo, montaż filmów, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych oraz obiektów rekreacji, usługi dystrybucji biletów, usługi kaligrafii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer
wideo, kaset wideo, książek, nagrań dźwiękowych, magnetowidów,
sprzętu audio, uczelnie wyższe, usługi przekwalifikowania zawodowego.

(111) 323933
(220) 2016 08 05
(210) 460022
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) MURAWSKI SŁAWOMIR, Rypin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODYSEY
(510), (511) 9 nagrane płyty CD, DVD i kasety magnetofonowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski audio-video, taśmy video, taśmy filmowe, płyty typu CD-Rom, reprodukcja zapisanych
nośników informacji, płyty (dyski) z nagraniami, dyski magnetyczne, dyski optyczne kompaktowe, dzwonki w serwisach sms-owych,
35 profesjonalne zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną,
agencje importowo-eksportowej, edycja tekstów i ogłoszeń rekla-
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mowych, dystrybucja materiałów reklamowo-promocyjnych, reklama dla osób trzecich, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, usługi poligraficzne, usługi reklamowe w formie reklam
radiowych, telewizyjnych, prasowych, wizualnych, usługi w zakresie
promocji pism i wydawnictw, dystrybucja materiałów reklamowych,
prowadzenie interesów osób trzecich polegające na promocji zespołów muzycznych i zarządzanie działalnością artystyczną, prowadzenie hurtowni z magnetycznymi nośnikami danych, płytami kompaktowymi, fonograficznymi dyskami kompaktowymi, taśmami video
i magnetycznymi, pośrednictwo handlowe, popularyzacja i promocja pism oraz wydawnictw, usługi reklamowe w zakresie reklamy towarów i usług, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez
artystycznych i dyskotek, informacji o imprezach artystycznych,
komponowania, wykonywania utworów słowno-muzycznych, aranżacje muzyczne, tworzenie tła muzycznego w nagraniach utworów
muzycznych i słowno-muzycznych, organizowania i wykonywania
koncertów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów, muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi impresariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej,
produkcja filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie filmów, nagrań
audio-video, wydawanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie agencji
artystycznych i organizowanie pokazów, pozostała działalność rozrywkowa, reprodukcja nagrań audio-wideo, prowadzenie studia nagrań, wynajem kaset, płyt, sprzętu audio-wideo, ochrona własności
przemysłowej i intelektualnej, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia koncertów zespołów muzycznych, usługi menadżerskie
w zakresie działalności artystycznej zespołów muzycznych, odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych, nagrywanie, kopiowanie na dyskach, publikowanie tekstów związanych z muzyką,
usługi koncertowo-estradowe, organizowanie imprez muzycznych
i tanecznych.

(111) 323934
(220) 2016 12 13
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ence Pence
(540)

(210) 465130

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, reprodukcje graficzne, broszury, prospekty, publikacje drukowane, fotografie, fotografie ukazujące potrawy i napoje, formularze jako druki, kalendarze, kartki z życzeniami,
opakowania na butelki i słodycze, wyroby cukiernicze z kartonu lub
papieru, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa
do paletyzacji, etykiety nie z materiału tekstylnego, naklejki adresowe, papier do pakowania, papierowe podstawki pod karafki, książki
jako podręczniki, śpiewniki, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
taśmy przylepne do celów papierniczych i do użytku domowego,
teczki i skoroszyty jako artykuły biurowe, torebki i woreczki do pakowanie z papieru i tworzyw sztucznych, pudełka z kartonu, zakładki do książek, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, burrito, chałwa,
cheeseburgery, przekąski, chipsy jako produkty zbożowe, cukierki,
czekolada, gofry, guma do żucia, lody spożywcze, kanapki, krakersy,
herbatniki, marcepan, mięso zapiekane w cieście, muesli, musy deserowe, napoje na bazie kakao, czekolady i kawy, orzechy, bakalia,
bakalia w czekoladzie, płatki kukurydziane, przyprawy smakowe,
puddingi, sorbety, wafle, wyroby cukiernicze, ciastka, przyprawy
korzenne, żelki, 43 bary szybkiej obsługi, bufety, kafeterie, stołówki,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe.
(111) 323935
(220) 2016 12 23
(151) 2018 12 12
(441) 2017 01 30
(732) KACZMAREK ANNA, Łódź (PL)

(210) 465594
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quentus
(540)

(540) AUSTRALLINGUA
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.02.05, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje stosowane w przemyśle, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, dodatki chemiczne do olejów
przekładniowych, oleje silikonowe, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze,
smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również benzyny silnikowe) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, smary do silników, oleje izolacyjne, oleje przekładniowe, oleje penetrujące, oleje amortyzujące, oleje samochodowe,
oleje silnikowe, oleje techniczne, oleje syntetyczne, oleje smarowe.
(111) 323936
(220) 2017 03 16
(151) 2018 02 13
(441) 2017 10 30
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOHUMUSPRO
(540)
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(591) biały, żółty, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(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.
(111) 323940
(220) 2018 01 17
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 19
(732) STOLA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAKTUS24.PL
(540)

(210) 481231

(210) 468937

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 gleba do upraw, obornik, nawozy, torf, preparaty poprawiające kondycję gleby, wapno bielące, 31 zboże w ziarnach nieprzetworzone, nasiona, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, kora surowa, darń naturalna, 44 pielęgnacja trawników.
(111) 323937
(220) 2017 08 03
(210) 474950
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 30
(732) KORZENIEWSKA ANNA TIME FOR YOU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM ROZWOJU MALUCHA Promyczek
(540)

(591) jasnozielony, różowy, czarny, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.24, 02.09.01
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zajęć sportowych, 43 żłobki dla
dzieci.
(111) 323938
(220) 2017 08 21
(210) 475535
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 11
(732) WIŚNIEWSKA INGA AUSTRALLINGUA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Australlingua
(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.
(111) 323939
(220) 2017 08 21
(210) 475540
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 11
(732) WIŚNIEWSKA INGA AUSTRALLINGUA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.11.19, 24.17.02
(510), (511) 9 adaptery, alarmy dla niemowląt, alarmy bezpieczeństwa,
akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, anteny, aparat
fotograficzny, aparatura do komunikacji sieciowej, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura do odczytywania kart, aparatura
interfejsowa, do komputerów, aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aparatura telewizyjna, aparaty do fotografii podwodnej,
aparatura do wytwarzania dźwięków, aplikacja do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów,
aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, automaty biletowe, automatyczne systemy kontrolni dostępu, automatyczne
wskaźniki wysokości, bank energii, baterie, baterie do elektrycznych
papierosów, baterie do oświetlania, baterie, bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, bezpieczniki elektryczne, bezprzewodowe radia, bezprzewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe
routery USB, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów,
bierne czujniki podczerwieni, biochipy, biometryczne czytniki geometrii dłoni, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne skanery siatkówki, biometryczne systemy kontroli dostępu, biometryczne
systemy rozpoznawania głosu, biżuteria przekazująca dane, budziki
z radiem, bufory danych, bufory komputerowe, buty do ochrony przed
wypadkami, buty ochronne, buty ognioodporne, CB radia, chipy elektryczne, chipy komputerowe, chipy z kodem DNA, cukromierze, cyfrowe dyski audio, cyfrowe kamery wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki,
cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe pulpity mikserskie, cyfrowe skanery graficzne, cyfrowe skanery wejścia, wyjścia, cyfrowe odbiorniki
radiowe (DAB), cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części
do komputerów, części i akcesoria do urządzeń audio, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, czujniki do alarmów, czujniki
ruchu, czujniki, czujniki ciepła, czujniki do biochipów, czujniki dymu,
czujniki i detektory, czujniki laserowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki zbliżenia, czujniki zderzenia, czyste karty chipowe, czyste płyty
DVD do nagrywania, czytnik kart inteligentnych, czytnik kart elektronicznych, czytnik kart pamięci, czytnik kart pamięci SD, czytnik kart
USB, czytnik kodów kreskowych, czytnik książek cyfrowych, czytnik,
dalmierz, dekodery telewizyjne, diody, drukarki, domowe głośniki audio, dotykowe panele sterowania, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski
do przechowywania danych, dyski twarde, dyski półprzewodnikowe
SSD, e-booki, ekrany, ekrany dotykowe, elektroniczne bazy danych,
elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne kontrolery prędkości,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, elektroniczne organizery, elektroniczne procesory tekstu, elektroniczne
tablice z rozkładami, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminale płatnicze, urządzenia szyfrujące, elektryczne tablicy

262

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rozdzielcze, elektryczne systemy kontroli postępu, etui do tabletów,
etui na okulary słoneczne, fotoczujniki, futerały do telefonów komórkowych z materiału UB z materiałów tekstylnych, futerały na karty
pamięci, futerały na laptopy, futerały na telefony, gaśnice, futerały
przystosowane do komputerów typu netbook, głośniki audio, głośniki
do pojazdów, gniazda elektryczne, głowice drukarek, gogle zimowe,
gogle z kamerą, gogle noktowizyjne, gry wideo, interaktywne bazy
danych, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interkomy,
jednorazowe rękawice lateksowe, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych audio-video i telekomunikacji, kable i przewody elektryczne, kalkulatory, kamery cofania do pojazdów, kamery
telewizyjne, kamery wideo, kartridże, karty chipowe, karty graficzne,
karty inteligentne, karty do bankomatu, karty pamięci SD, karty telefoniczne, karty SIM, karty z mikrochipami, kaski, kaski motocyklowe,
klawiatury, kaski narciarskie, klawiatury komputerowe, klucze kodowane, kodery magnetyczne, kodowane karty płatnicze, komputerowe
bazy danych, komputery, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne (laptopy), książki elektroniczne do pobrania, ładowarki
do papierosów elektronicznych, ładowarki do telefonów komputerowych, ładowarki do smartfonów, ładowarki sieciowe, lasery, mechanizmy kontroli dostępu, mikrofony, modemy, monitory, monitory LED,
myszka komputerowa, obiektywy, obuwie chroniące przed ogniem,
ochronne buty robocze, odtwarzacze płyt DVD, oprogramowanie,
panele dotykowe, programy interaktywnych gier wideo, telewizory, projektory, 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wskazówki
zegarowe, wisiorki, woreczki na zegarki, wpinki do klapy, wskazówki
do zegarków, zegarki, zegarki chronometryczne, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, zegarki do użytku w sporcie, zegarki do użytku
zewnętrznego, zegarki eleganckie, zegarki kwarcowe, zegarki kieszonkowe, zegarki na rękę, zegarki podróżne, zegarki posiadające funkcję
gry, zegarki z budzikiem, zegarki z metali szlachetnych, zegary, zegary
i części do nich, zegary kwarcowe, mechanizmy do zegarów, zegary
samochodowe, zwijane torby podróżne na biżuterię .

(111) 323941
(220) 2015 11 27
(210) 449728
(151) 2019 09 02
(441) 2016 02 29
(732) POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKEY Club
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, biały, fioletowy,
żółty, czarny
(531) 01.15.23, 01.15.24, 05.03.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych.
(111) 323942
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) BIELECKI PATRYK, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GYMTIME
(540)

(210) 498128

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.22, 21.03.13, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.19
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(510), (511) 18 torby, torby podróżne, torby sportowe, plecaki, torebki
noszone na biodrach, torby gimnastyczne, worki marynarskie, portfele i portmonetki, 21 butelki, shakery sprzedawane puste, bidony
[puste], pojemniki do przechowywania żywności, termoizolacyjne
pojemniki na żywność lub napoje, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
buty sportowe, odzież na siłownię, odzież typu fitness, odzież treningowa, odzież sportowa, stroje sportowe, komplety sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], opaski na głowę jako odzież, opaski
przeciwpotne na nadgarstek, opaski na szyję, opaski na biust (odzież),
kurtki jako odzież sportowa, legginsy (spodnie), sukienki, sukienki
sportowe, spódnice, swetry, body (odzież), bluzy, bluzy z kapturem,
koszulki, t-shirt, spodnie, spodnie dresowe, skarpetki, odzież w stylu
sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna.

(111) 323943
(220) 2017 11 10
(210) 478826
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) KOFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOFARB
(510), (511) 2 barwniki chemiczne, pigmenty, rozpuszczalniki do lakierów, powłoki lakieropodobne, farby kompozytowe, farby wodno-polimerowe, farby olejowe, farby wodne klejowe, farby drukarskie,
lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania, utrwalacze do lakierów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty
zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, roztwór wodny wapna gaszonego, sadza jako barwnik,
sadza jako pigment, sadza piecowa jako barwnik.
(111) 323944
(220) 2017 11 13
(210) 478896
(151) 2018 04 10
(441) 2017 12 18
(732) POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIIT
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42
badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne).
(111) 323945
(220) 2018 01 03
(210) 480320
(151) 2018 07 02
(441) 2018 03 12
(732) KARPIŃSKI PRZEMYSŁAW KARPEX, Słaboszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALWAYS ON TIME KARPEX INTERNATIONAL LOGISTICS
(540)

(591) czerwony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.08
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(510), (511) 39 dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], logistyka transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, transport.

(111) 323946
(220) 2013 04 17
(210) 413199
(151) 2018 04 17
(441) 2013 08 05
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SONNBLICK
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 323947
(220) 2019 01 17
(210) 494873
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANATORIUM MIŁOŚCI
(540)

(591) różowy, biały, niebieski, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.03, 26.11.10
(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, pobieralne gry 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, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
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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, 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, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 323948
(220) 2019 01 17
(210) 494881
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS LEŚNA POZIOMKA DZIKIE OWOCE
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, pomarańczowy, zielony, złoty
(531) 03.04.04, 05.07.08, 05.01.16, 05.03.13, 05.03.07, 25.01.09,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 323949
(220) 2019 01 18
(210) 494923
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISTAL
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(540)

desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(591) zielony, ciemnozielony, biały, szary
(531) 01.01.01, 01.01.03, 01.15.07, 01.15.09, 24.01.07, 29.01.14,
27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 323950
(220) 2019 01 10
(210) 494625
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) L.D.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA SMAKU
(540)

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 11.03.05, 11.03.10, 09.01.09
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem [catering], restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, wypożyczanie zastawy
stołowej.
(111) 323951
(220) 2019 01 14
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASCARPONE KUCHMISTRZA
(540)
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(210) 494712

(591) granatowy
(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 29 sery.
(111) 323952
(220) 2019 01 21
(210) 494993
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDEREK KOLOR
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe,

(111) 323953
(220) 2019 01 21
(210) 494997
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) RARYTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joy crackers Tasty & Crispy
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, krakersy.
(111) 323954
(220) 2019 01 21
(210) 495001
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) Tanatex IP B.V., Ede (NL)
(540) (znak słowny)
(540) TANACHEM
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, zarządzanie stanami magazynowymi (kontrola zapasów),
pośrednictwo handlowe i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej w odniesieniu do kupna, sprzedaży, importu i eksportu
produktów chemicznych stosowanych w przemyśle, produktów chemicznych dla przemysłu włókienniczego, produktów chemicznych
dla przemysłu odzieżowego, produktów chemicznych do produkcji wykładzin i dywanów, produktów chemicznych do zastosowań
technicznych w przemyśle motoryzacyjnym, środków barwiących,
środków spieniających, środków wybielających, produktów chemicznych do stosowania w drukarstwie, produktów chemicznych dla
przemysłu powłokowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z produktami chemicznymi stosowanymi w przemyśle,
produktami chemicznymi dla przemysłu włókienniczego, produktami chemicznymi dla przemysłu odzieżowego, produktami chemicznymi do produkcji wykładzin i dywanów, produktami chemicznymi
do zastosowań technicznych w przemyśle motoryzacyjnym, środkami barwiącymi, środkami spieniającymi, środkami wybielającymi,
produktami chemicznymi do stosowania w drukarstwie, produktami
chemicznymi dla przemysłu powłokowego.
(111) 323955
(220) 2019 01 21
(210) 495002
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skin club
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], zapewnianie platformy interne-
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towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], organizowanie zakupów zbiorowych, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
telemarketing, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.

(111) 323956
(220) 2019 01 21
(210) 495020
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) skin blog
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą,
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie w zakresie
zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie
zakupów zbiorowych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, udzielanie
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, telemarketing,
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 323957
(220) 2019 01 28
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) MEDIKRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medikraft
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 495034

(111) 323958
(220) 2019 01 14
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThreeDee All-in-One
(540)

(210) 494745

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.04
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(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, drukarki 3D.

(111) 323959
(220) 2019 02 25
(210) 496376
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOICE
(540)

(591) jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nocne kluby.
(111) 323960
(220) 2019 02 25
(210) 496399
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIK WÓDKA CZYSTA JANOSIK WÓDKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny, szary
(531) 06.01.02, 06.01.04, 14.07.03, 09.07.01, 09.07.25, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
(111) 323961
(220) 2019 02 25
(210) 496404
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIK
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 323962
(220) 2019 02 25
(210) 496413
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 15
(732) NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWIACY PIEROGARNIA
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(540)

reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(591) fioletowy, jasnofioletowy
(531) 02.07.04, 08.07.02, 11.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 323963
(220) 2019 02 26
(210) 496457
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 08
(732) SZCZEPANKIEWICZ WOJCIECH, Smolnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vitactin
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, witaminy prenatalne, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki
witaminowe w płynie, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane,
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty zawierające
witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, żelki witaminowe, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów: witaminy i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, witaminy prenatalne, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, krople
witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, musujące tabletki
witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty
zawierające witaminę A, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, żelki witaminowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów.
(111) 323964
(220) 2018 10 05
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKIE SWEET CHILLI
(540)

Nr 12/2019

(210) 491342

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe
do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa,

(111) 323965
(220) 2018 10 12
(210) 491545
(151) 2019 08 08
(441) 2018 12 17
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSORINO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony,
mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony, 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, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, serum, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, borowina lecznicza, suplementy diety, .
(111) 323966
(220) 2018 11 15
(210) 492702
(151) 2019 08 21
(441) 2018 12 27
(732) Zentiva Group, a.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZENTASTA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 323967
(220) 2018 11 15
(210) 492703
(151) 2019 08 21
(441) 2018 12 27
(732) Zentiva Group, a.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZENTORVIN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 323968
(220) 2018 11 15
(210) 492727
(151) 2019 08 05
(441) 2019 02 25
(732) KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁOMYJKA
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy,
olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, preparaty do mycia, kosmetyki
do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu,
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty do zębów, proszki i płyny do zębów,
lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole
wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny
i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny
do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia,
krochmal, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki
czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty
do skór, preparaty do polerowania.
(111) 323969
(151) 2019 05 22

(220) 2018 11 26
(441) 2019 02 04

(210) 493100

Nr 12/2019
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(732) WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MEGACHATY, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KOZAR ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czapki ochronne, gogle ochronne, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, kombinezony ochronne, maski ochronne, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
maski ochronne, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, obuwie ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze części ciała, ochraniacze
przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, odzież ochronna,
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież kuloodporna,
okulary, okulary ochronne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, osłony zabezpieczające twarze robotników, plandeki ratownicze, rękawice ochronne, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, słuchawki na uszy, tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
ubiory chroniące przed ogniem, zatyczki do uszu chroniące przed
hałasem, 25 apaszki, bandany na szyję, bielizna, bluzy, buty, buty filcowe, czapki, fartuchy, getry, kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze,
kombinezony, koszule, koszulki, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież,
odzież przeciwdeszczowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, paski, pasy, peleryny, płaszcze, podkoszulki, poncza, potniki, półbuty,
prochowce, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodnie, swetry,
szale, szaliki, szelki, trykoty, T-shirty, walonki, ubrania, 35 reklama radiowa i telewizyjna, reklama bilboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: apteczki, kaski ochronne, maski ochronne,
nakrycia głowy, obuwie, obuwie ochronne, ochraniacze części ciała,
odzież, odzież ochronna, odzież przeciwdeszczowa, odzież kuloodporna, okrycia wierzchnie, okulary, okulary ochronne, paski, pasy,
pasy na narzędzia, ręczniki, rękawice ochronne, rękawiczki, słuchawki ochronne, taśmy izolacyjne, taśmy klejące, taśmy ostrzegawcze,
torby monterskie, ubrania, zatyczki do uszu chroniące przed hałasem, import.
(111) 323970
(220) 2018 12 31
(210) 494365
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 11
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODĘ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METRON
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 odkuwki matrycowe, odlewy z metali kolorowych, 9
ciepłomierze, przepływomierze, wskaźniki przepływu, wodomierze, wodomierze z nadajnikami impulsów, urządzenia przetwarzające i zliczające impulsy, urządzenia rejestrujące impulsy, urządzenia
przetwarzające impulsy, urządzenia do zdalnego odczytu wskazań
wodomierzy i rejestracji zużycia wody, urządzenia do zdalnego
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odczytu wskazań ciepłomierzy i rejestracja zużycia ciepła, programatory cyfrowe, moduły programujące, 14 zegary, zegary mechaniczne, zegary kwarcowe, zegary sterujące, 42 usługi-doradztwo
techniczne w zakresie oprogramowania systemów opomiarowania
energii cieplnej, doradztwo techniczne i projektowanie węzłów
cieplnych i sieci ciepłowniczych, doradztwo techniczne dotyczące
systemów rozliczenia wody, energii cieplnej, energii elektrycznej
i gazu.

(111) 323971
(220) 2019 01 29
(210) 494845
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 01
(732) TEODORCZYK JUSTYNA, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Legnicki Festiwal SREBRO
(510), (511) 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikacja
książek, usługi pokazów filmowych, wypożyczanie dzieł sztuki.
(111) 323972
(220) 2019 03 19
(210) 497339
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMACZNEGO!
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 hummus, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania z ryb, sałatki warzywne, zupy, sałatki owocowe, sałatki owocowo-warzywne, sałatki gotowe, gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, 30 dania gotowe zawierające głównie ryż, owsianka, kasza bulgur, kanapki, przekąski z musli, batoniki z musli, zawijane kanapki typu wrap, tortille, sałatki z makaronu,
kuskus, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, gotowe desery, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy
na bazie ryżu, pesto.
(111) 323973
(220) 2019 03 25
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 29
(732) FEST FESTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEST festival
(540)

(210) 497658

(531) 04.05.03, 27.05.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), katalogi, fotografie (wydrukowane),
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały drukowane, publikacje drukowane, broszury, materiały piśmienne, podstawki na stół
papierowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 32 piwo, woda (napoje), napoje bezalkoholowe,
woda gazowana, woda mineralna (napoje), 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, 41 usługi rozrywkowe,
produkcja widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), organizowanie
i prowadzenie koncertów.
(111) 323974
(220) 2019 03 26
(210) 497745
(151) 2019 08 23
(441) 2019 05 06
(732) GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAŁKOWANE
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(540)

(732) ZIELIŃSKI FILIP, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL CLIMBING
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 11.01.22, 08.07.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 29 pierożki na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane,
30 bułki, burrito, cheeseburgery, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto (masa do pieczenia), gotowe potrawy na bazie makaronu,
grzanki, makaron nitki, makaron rurki, makarony,naleśniki, pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), pierożki na bazie mąki, pierożki
ravioli, pizza, placki, spaghetti, tacos (danie meksykańskie), tortille,
wareniki (pierogi z nadzieniem), 32 koktajle bezalkoholowe, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, soki, soki warzywne(napoje), 33 koktajle, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje
samoobsługowe, usługi restauracyjne.

(531) 26.03.23, 26.03.07, 26.04.09, 26.07.15, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 41 usługi sportowe.

(111) 323975
(220) 2019 01 22
(210) 495040
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) doradca smaku pl
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, 41 publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, 43 porady dotyczące przepisów
kulinarnych, doradztwo kulinarne, udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze związane z technikami pieczenia,
udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki.
(111) 323976
(220) 2019 01 22
(210) 495051
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT COLOR PARK
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski, żółty, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i informacyjne w działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z dziedziny pokrywania
ścian i podłóg mieszkań oraz wyposażenia i dekoracji mieszkań i biur
oraz z dziedziny produktów spożywczych pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych oraz promocji towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, 36 administrowanie, wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami.
(111) 323977
(151) 2019 09 04

(220) 2019 01 25
(441) 2019 04 01

(210) 495217

(111) 323978
(220) 2019 01 25
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 01
(732) Societe des Produits Nestle SA, Vevey (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Street FOOD
(540)
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(210) 495226

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby
i owoce morza, wszystkie te produkty także w formie: ekstraktów,
zup, galaretek, past, konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych, dania gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców,
mięsa, drobiu, ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne, zupy,
koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół, kostki
rosołowe, buliony, również w postaci kostek, tabletek lub granulatu, preparaty do produkcji bulionów, koncentraty bulionów, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, 30 mąka, chleb, drożdże, ciastka, ryż,
pasty, makarony, produkty zbożowe na bazie: ryżu, mąki, owsa lub
mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy,
keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy
korzenne, sosy do sałatek, majonez, musztarda, ocet, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa.
(111) 323979
(220) 2019 02 28
(210) 496538
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 23
(732) HEADTRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEADTRIP
(510), (511) 7 manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, mechanizmy robotyczne stosowane w uprawie winorośli,
roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, roboty
przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych, roboty do czyszczenia do celów domowych, przemysłowe robotyczne maszyny
do rozciągania, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie,
roboty przemysłowe do formowania metali, roboty przemysłowe
do formowania szkła, roboty przemysłowe do formowania drewna,
roboty przemysłowe do obróbki szkła, roboty przemysłowe do obróbki metali, roboty przemysłowe do obróbki drewna, roboty
do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], roboty do podawania przedmiotów obrabianych,
mechanizmy robotyczne do transportu, mechanizmy robotyczne
do przenoszenia, roboty do manipulowania portów, roboty
do przenoszenia przedmiotów obrabianych, roboty do obrabiarek,
roboty spawające, roboty transportowe, roboty spawalnicze, odkurzacze roboty, 9 modele do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej dla telekomunikacji, oprogramowanie do kina wirtualnej
rzeczywistości, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, oprogramowa-
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nie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, okulary
do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, kino wirtualnej rzeczywistości [/R], symulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia
map, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego,
wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej zakładane na głowę, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty
do teleprezencji, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty edukacyjne, roboty laboratoryjne, słuchawki do gier z wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, urządzenia do symulacji, 41 usługi w zakresie gier
w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi
wynajmu automatów do gier, usługi gier, usługi gier on-line, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych on-line, wypożyczanie maszyn do gier wideo, udostępnianie gier komputerowych on-line,
doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, organizowanie kursów
szkoleniowych związanych z projektowaniem, usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, udostępnianie gier za pośrednictwem
systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania,
szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie wykładów, szkolenie
w zakresie instalowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej,
usługi w zakresie szkoleń komputerowych, szkolenia w zakresie
opracowywania programów komputerowych, kursy szkoleniowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe
w zakresie systemów komputerowych, nauczanie w zakresie CAD
(projektowania wspomaganego komputerowo), usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, 42
projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, aktualizacja oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, aktualizowanie stron internetowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, opracowywanie
programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów
w wirtualnym laboratorium optycznym, projektowanie gier, projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie
oprogramowania do gier wideo, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania gier komputerowych, projektowanie i rozwój
oprogramowania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo,
usługi w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego,
projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie poszukiwań wzorów w dziedzinie przemysłu
naftowego, gazowego i wydobywczego, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, projektowanie,
opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowe-
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go, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne związane z programowaniem
komputerów, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w internecie, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line,
programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych
pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania
komputerowego, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie animacji komputerowych, programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie komputerów, programowanie elektronicznych systemów kontroli, programowanie
komputerowe dla osób trzecich, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi analityczne w zakresie
komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii
informacyjnej, usługi architektoniczne i inżynieryjne, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych .

(111) 323980
(220) 2019 03 11
(210) 496925
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Enzime Triple Power
(540)

(591) niebieski, żółty, zielony
(531) 26.01.18, 24.15.13, 27.05.01, 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.
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(111) 323981
(220) 2019 03 16
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UG 1970 2020
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 497257

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 24.01.05, 24.09.05, 24.13.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowany materiał promocyjny, publikacje promocyjne, ulotki, katalogi, wizytówki, afisze, plakaty, broszury, druki,
koperty, emblematy, karty pocztowe, publikacje drukowane, gazety, publikacje drukowane, notesy, materiały do nauczania, podręczniki, reprodukcje graficzne, kalendarze, książki, książki upominkowe, książki edukacyjne, książki informacyjne, albumy, albumy
upamiętniające wydarzenia, wydawnictwa pamiątkowe, drukowane nagrody, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, notatniki,
papeteria, artykuły piśmiennicze, pióra, banery drukowane, okładki, obwoluty, torby papierowe, 21 pokal, kufle na piwo, 32 piwo,
piwo jasne.
(111) 323982
(220) 2019 03 19
(210) 497383
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington (US)
(540) (znak słowny)
(540) VERBEN
(510), (511) 5 fungicydy do stosowania w rolnictwie.
(111) 323983
(220) 2019 03 19
(210) 497400
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) SZYBCIEJ DALEJ PALEJ PALEJ SPÓŁKA JAWNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat Koszulkowy
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, t-shirty, koszulki, bluzki, koszule, spodnie, odzież sportowa,
odzież treningowa, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyjnych
właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sportowe, koszule
sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, buty
sportowe, obuwie sportowe, kurtki sportowe, płaszcze sportowe,
stroje sportowe, rajstopy sportowe, staniki sportowe, narzutki sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, stroje
do sportów walki, skarpety do sportów wodnych, kurtki sportowe
do rozgrzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kap-
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turem, buty treningowe, buty tenisowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, stroje dla sędziów sportowych,
kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, stroje kąpielowe, kąpielówki, 35
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, t-shirtów, koszulek, bluzek, koszul, spodni, odzieży sportowej, odzieży treningowej,
bielizny termoaktywnej, skarpet termoaktywnych, funkcjonalnych
koszulek termoaktywnych, funkcjonalnych spodni termoaktywnych, termoaktywnych nakryć głowy, odzieży o termoizolacyjnych
właściwościach, podkoszulków sportowych, czapek sportowych,
koszul sportowych, bluz sportowych, skarpetek sportowych, skarpet
sportowych, kompletów sportowych, spodni sportowych, szortów
sportowych, butów sportowych, obuwia sportowego, kurtek sportowych, płaszczów sportowych, strojów sportowych, rajstop sportowych, staników sportowych, narzutek sportowych, koszulek sportowych i bryczesów do uprawiania sportów, strojów do sportów walki,
skarpet do sportów wodnych, kurtek sportowych do rozgrzewki,
topów sportowych do rozgrzewki, bluz sportowych z kapturem, butów treningowych, butów tenisowych, koszul sportowych pochłaniających wilgoć, spodni sportowych pochłaniających wilgoć, biustonoszy sportowych pochłaniających wilgoć, strojów dla sędziów
sportowych, kombinezonów piankowych do sportów wodnych
powierzchniowych, koszul z ochraniaczami do użytku sportowego,
spodni z ochraniaczami do użytku sportowego, szortów z ochraniaczami do użytku sportowego, kombinezonów piankowych do nart
wodnych i sportów podwodnych, koszulek typu rashguard do sportów wodnych chroniących przed promieniowaniem UV, strojów kąpielowych, kąpielówek.

(111) 323984
(220) 2019 03 28
(210) 497855
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) Rare Hospitality International, Inc.(a Georgia Corporation),
Orlando (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONGHORN STEAKHOUSE
(540)

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje),
biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
(111) 323985
(220) 2019 03 28
(210) 497861
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) Rare Hospitality International, Inc.(a Georgia Corporation),
Orlando (US)
(540) (znak słowny)
(540) LONGHORN STEAKHOUSE
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje),
biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
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(111) 323986
(220) 2019 04 01
(210) 497966
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAT THE LORD
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.
(111) 323987
(220) 2019 04 01
(210) 497967
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOG THE KING
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.
(111) 323988
(220) 2019 04 01
(210) 497968
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAMRACKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje, brandy, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky, wódka.
(111) 323989
(220) 2019 04 03
(210) 498185
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) TATARYNOWICZ MICHAŁ DENTOSFERA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTOSTACJA
(540)

(591) szary, czarny
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, doradztwo związane
ze stomatologią, usługi ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania
zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia stomatologiczna,
opieka medyczna i zdrowotna, usługi w zakresie radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
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(111) 323990
(220) 2019 04 03
(210) 498186
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) TATARYNOWICZ MICHAŁ DENTOSFERA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTOSTACJA
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, doradztwo związane
ze stomatologią, usługi ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania
zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia stomatologiczna,
opieka medyczna i zdrowotna, usługi w zakresie radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 323991
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) EURO-CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) colibro
(540)

(210) 498187

(591) szary, czerwony, biały
(531) 03.07.16, 03.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, uprzęże
do wózków dziecięcych, samochodowe foteliki dziecięce, dziecięce
siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, szelki bezpieczeństwa do nosidełek dziecięcych do pojazdów, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby do noszenia niemowląt przez
ramię, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, torby na akcesoria do przewijania, parasole do wózków dziecięcych, 20 łóżeczka
dla dzieci, meble dla niemowląt, przewijaki, maty do przewijania
niemowląt, chodziki dla dzieci, kojce, maty do kojców dziecięcych,
wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka do karmienia dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, siedzenia
przystosowane do niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, 28 huśtawki, huśtawki dla dzieci, leżaczki bujane zabawki, wózki dla lalek.
(111) 323992
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) GOLLOB TOMASZ PHU, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #mistrzjestjeden
(510), (511) 32 woda [napoje].

(210) 498189

(111) 323993
(220) 2019 04 04
(210) 498219
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS SAWA JUNIOR
(540)

(591) fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, biały,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
jasnożółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.10, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01
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(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
biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych,
doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie
usług finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo
w sprawach ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami,
usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwestycyjne
w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów inwestycyjnych,
prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa,
najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni
dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie
biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją
i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, 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 online 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) 323994
(220) 2019 04 04
(210) 498220
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS
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(540)

(591) fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10
(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 biurowych
i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych, doradztwo
w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest,
zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla
mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności
w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie
nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją i codzienną
działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami
w celach handlowych dla osób trzecich, 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 online 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.
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(111) 323995
(220) 2019 04 11
(210) 498623
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL honey & nuts biscuits
(540)

(591) beżowy, zielony, brązowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
05.07.06, 08.01.09, 08.01.10, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 323996
(220) 2019 04 11
(210) 498626
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALL cocoa & beetroot biscuits
(540)
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(540) NATURALL cauliflower & spices biscuits
(540)

(591) beżowy, biały, zielony, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
08.01.09, 08.01.10, 29.01.15, 05.09.21
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 323998
(220) 2019 03 11
(210) 496934
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAGNETIC PRZYCIĄGA SMAKIEM
(540)

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 lody, czekolada, słodycze czekoladowe, pasty czekoladowe, batony czekoladowe, żelki, cukierki, czekolada pitna.
(111) 323999
(220) 2019 03 11
(210) 496962
(151) 2019 07 30
(441) 2019 04 15
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA GRILL
(540)

(591) beżowy, zielony, fioletowy, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 05.09.03, 08.01.09, 08.01.10, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 323997
(220) 2019 04 11
(210) 498627
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 01.15.05, 11.01.04, 11.01.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi
w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do czyszczenia do grillów, paliwa, zwłaszcza brykiety materiałów palnych, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu,
węgiel drzewny, drewno opałowe, zapalniki drewna, węgla i węgla
drzewnego w formie stałej i płynnej, podpałki, rozpałka parafinowa,
zapałki do grilla i kominka, folie metalowe do gotowania i pieczenia,
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folie metalowe do zawijania i pakowania, folia aluminiowa do grilla,
folia aluminiowa, aluminiowe tacki do grilla, noże kuchenne, sztućce, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw
sztucznych jako sztućce, sztućce do grilla, szczypce do grilla, przyrządy do przygotowywania żywności, akcesoria do grillowania,
urządzenia do grillowania, rożna (grille), grille jednorazowe, zapalniczki i zapalarki, obrusy papierowe, papierowe serwetki stołowe,
jednorazowe produkty papierowe, serwetki, podstawki papierowe
lub tekturowe pod kufle i szklanki, obrusy papierowe, torby do pakowania z papieru, pojemniki papierowe i tekturowe na artykuły żywnościowe nie zawarte w innych klasach, ręczniki papierowe, papier
kuchenny w rolkach, afisze, plakaty, broszury, materiały drukowane,
ulotki, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, sprzęt do czyszczenia, talerze papierowe, kubki papierowe, kubki
plastikowe, kieliszki, kufle na piwo, kieliszki do wina, talerze plastikowe, słomki do picia, szpikulce kuchenne, ruszty kuchenne, odzież,
nakrycia głowy, fartuchy do grillowania, mięso, wyroby mięsne, kiełbasy, wędliny, drób, wyroby z drobiu, dziczyzna, wyroby z dziczyzny,
produkty sojowe, ryby, owoce morza i mięczaki, sery, tofu, jajka,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), sałatki i dania gotowe, oleje i tłuszcze, kawa,
herbata, kakao i nienaturalna kawa, mąka i produkty zbożowe, chleb,
bułki, bagietki i wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze,
ryż, makaron, kluski i kasze spożywcze, przyprawy, zioła, sól z przyprawami, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, przyprawy do sałatek, pieprz, sól kuchenna, keczup, majonezy, musztarda,
sosy (przyprawy), sosy do grillowania, sosy sałatkowe, marynaty,
ocet, musztarda, chrzan, potrawy gotowe, lody, lód, świeże owoce
i warzywa, także krojone i w postaci sałatek, piwa, piwa bezalkoholowe, piwo smakowe, napoje mieszane z dodatkiem piwa, napoje alkoholowe, usługi reklamowe, usługi reklamowe osób trzecich, usługi
prowadzenia agencji reklamowych, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi pośrednictwa handlowego,
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi prowadzenia rachunkowości i księgowości, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania,
usługi związane z zarządzaniem holdingami.
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wnętrz, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, w tym kursów
o tematyce edukacyjnej i wnętrzarskiej, organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i konsultacji, w tym organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji o tematyce edukacyjnej i wnętrzarskiej, 42 projektowanie wnętrz, w tym wnętrz komercyjnych
(przedszkola, szkoły i inne obiekty o przeznaczeniu edukacyjnym),
projektowanie wnętrz prywatnych, projektowanie dekoracji wnętrz,
konsultacje w zakresie organizacji i urządzania wnętrz, w tym wnętrz
dziecięcych i komercyjnych.

(111) 324002
(220) 2019 02 12
(210) 495865
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) GOŁĘBIOWSKA MAŁGORZATA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH MAGAM TROPHY
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 18.07.09, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
obozów sportowych.
(111) 324003
(220) 2019 02 21
(210) 496218
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT
(540)

(111) 324000
(220) 2019 03 19
(210) 497338
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALATO
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki owocowo-warzywne, sałatki na bazie ryb, sałatki na bazie mięsa, sałatki gotowe, pasty z ryb, posiłki gotowe składające się głównie z ryb.
(111) 324001
(220) 2019 02 06
(210) 495660
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) FRENCZAK-SITO KATARZYNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUKUMAG
(510), (511) 35 usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: wyposażenie placów zabaw, materiały
piśmienne, papiernicze i wyposażenie edukacyjne, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje, w tym dekoracje z papieru,
ścienne, wiszące, tekstylne i nietekstylne, ubrania i obuwie dla dzieci,
kosmetyki dla dzieci, zabawki, książki dla dzieci, książki dla rodziców
(poradniki) książki, zabawki, naklejki, artykuły piśmiennicze, meble
dla dzieci, meble, artykuły wyposażenia wnętrz, w tym wnętrz kuchennych, wyposażenie kuchenne dla dzieci, 41 usługi pisania blogów, w tym blogów o tematyce edukacyjnej, dziecięcej i urządzania

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.17.11
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło roślinne, mleczne
produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
spożywczy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne,
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów spożywczych, 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy
dla bydła, mączka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt.
(111) 324004
(220) 2019 02 21
(210) 496222
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MICHASIÓWKA
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi
świadczone przez przewodników turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek
i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach
wakacji zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
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za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej
wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi
w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie
rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu
i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi biura
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, wynajem domków letniskowych, usługi zakwaterowania
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.

(111) 324005
(220) 2019 02 21
(210) 496228
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) NOWAK-TRZĘSIOK MAGDALENA MEBLE-NOWAK,
Dobrodzień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NW NOVeLLe
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble gabinetowe, meble jadalniane, meble łazienkowe, meble pokojowe, meble salonowe, meble sypialniane.
(111) 324006
(220) 2019 02 21
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM ZDROWEGO ODŻYWIANIA
(540)

(210) 496230

(591) czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15, 02.09.15, 05.07.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z odżywianiem, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, przygotowywanie tekstów do publikacji,
publikowanie, publikacja broszur, publikacja czasopism, usługi pu-
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blikacji, publikowanie podręczników, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie książek, publikacja materiałów
edukacyjnych, wydawanie publikacji medycznych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikacja i redagowanie książek, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenia w zakresie cateringu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem,
szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie-), nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 44 udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, usługi doradcze związane
z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, udzielanie informacji zdrowotnej, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne,
doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi
świadczone przez dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi
doradcze w zakresie dietetyki, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów
medycznych, doradztwo żywieniowe, poradnictwo żywieniowe,
usługi doradztwa żywieniowego, konsultacje z dziedziny żywienia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie żywienia, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.

(111) 324007
(220) 2019 02 21
(210) 496233
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 29
(732) WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I SUN SPORT
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 01.03.02, 01.03.17
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi
świadczone przez przewodników turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek
i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach
wakacji zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej
wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi
w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie
rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu
i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi biura
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowe-
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go, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, wynajem domków letniskowych, usługi zakwaterowania
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.

(111) 324008
(220) 2019 02 21
(210) 496236
(151) 2019 09 24
(441) 2019 04 29
(732) WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUN SPORT
(540)

(591) biały, niebieski, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.17
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi
świadczone przez przewodników turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek
i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach
wakacji zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej
wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi
w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie
rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu
i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi biura
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, wynajem domków letniskowych, usługi zakwaterowania
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.
(111) 324009
(220) 2019 02 21
(210) 496244
(151) 2019 09 24
(441) 2019 04 15
(732) JARKIEWICZ ZBIGNIEW EKOZET, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIBIO
(510), (511) 1 preparaty biologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, preparaty mikrobiologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do utylizacji
szamb, dołów kloacznych i zbiorników nieczystości, biopreparaty
stosowane w ochronie środowiska do biodegradacji zanieczyszczeń
w ściekach, wodach, odpadach i glebach, aktywatory biologiczne,
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dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych i kanalizacji, preparaty
biologiczne dla rolnictwa.

(111) 324010
(220) 2019 02 21
(210) 496251
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 08
(732) AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOVA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ortezy, przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, szyny ortopedyczne, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające,
aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne bandaże usztywniające, poduszki do użytku terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane
komputerowo do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń
do celów terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne, materace
ortopedyczne do użytku medycznego, balkoniki i chodziki dla osób
niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, pojazdy kroczące, 12 wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki dziecięce,
składane wózki dziecięce, wózki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym.
(111) 324011
(220) 2019 02 21
(210) 496268
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 A
(540)

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez masowych, artystycznych,
estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(111) 324012
(220) 2019 02 21
(210) 496273
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1994 Amber
(540)

(531) 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty do sporządzania napojów,
41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, orga-
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nizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez masowych, artystycznych,
estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.

(111) 324013
(220) 2019 02 28
(210) 496539
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABBSY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe do zdalnego
łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych
gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam, platformy
oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami
lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności
gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczenie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje
reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama
rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi
planowania w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszech-
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nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
on-line w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franczyz,
usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franczyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi,
usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu
opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38
zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczenie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii
czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych
w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS],
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie
dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42
elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne
przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opra-

278

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi
prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 324014
(220) 2019 02 28
(210) 496580
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radiolex
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 obudowy metalowe, elementy metalowe obudowy,
obudowy zewnętrzne na urządzenia elektryczne, 7 obudowy do maszyn, obudowy do maszyn przemysłowych, 9 szafy na wyłączniki
elektryczne, szafy rozdzielcze, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, transformatory elektryczne, instalacje
elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne urządzenia
sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolne, skrzynki elektryczne połączeniowe, 11 klimatyzatory, systemy HVAC do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, 42 projektowanie obudów metalowych,
projektowanie szaf sterowniczych, projektowanie rozdzielnic elektrycznych, projektowanie paneli sterowniczych, projektowanie obudów do urządzeń elektrycznych, projektowanie obudów do maszyn,
projektowanie konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, wykonywanie dokumentacji technicznej.
(111) 324015
(220) 2019 02 28
(210) 496581
(151) 2019 09 18
(441) 2019 04 08
(732) ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radiolex
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 obudowy metalowe, elementy metalowe obudowy,
obudowy zewnętrzne na urządzenia elektryczne, 7 obudowy do maszyn, obudowy do maszyn przemysłowych, 9 szafy na wyłączniki
elektryczne, szafy rozdzielcze, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, transformatory elektryczne, instalacje
elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne urządzenia
sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolne, skrzynki elektryczne połączeniowe, 11 klimatyzatory, systemy HVAC do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, 42 projektowanie obudów metalowych,
projektowanie szaf sterowniczych, projektowanie rozdzielnic elektrycznych, projektowanie paneli sterowniczych, projektowanie obudów do urządzeń elektrycznych, projektowanie obudów do maszyn,
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projektowanie konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, wykonywanie dokumentacji technicznej.

(111) 324016
(220) 2019 03 04
(210) 496647
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) SKŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zaręby Kościelne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skłodowski
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.17, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 1 ałun, amoniak, azotan amonowy, białko zwierzęce jako
surowiec, chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, cyjanamid
wapniowy jako nawóz, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, enzymy
do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, fosforany jako
nawozy, garbnik, gazy ochronne do spawania, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, gliceryna do celów przemysłowych, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin jako substrat,
glinka biała, glukoza do celów przemysłowych, gluten do użytku
przemysłowego, guano jako nawóz ptasi, gumy jako materiały
do klejenia do celów przemysłowych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, jod do celów przemysłowych, jodek glinu,
jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kamfora
do celów przemysłowych, karbolineum do ochrony roślin, kazeina
do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej skrobiowy inny niż
do użytku papierniczego lub domowego, klejące substancje
do szczepienia drzew, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych,
kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, krzemiany, kwas
borny do celów przemysłowych, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwasoodporne mieszaniny chemiczne,
kwasy, laktoza do celów przemysłowych, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, mastyks do skór, mastyks do szczepienia
drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie pyłu
do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne jako preparaty
chemiczne, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mąki do celów
przemysłowych, miazga drzewna, mieszanki do naprawy opon, mieszanki do usuwania tapet, morska woda do celów przemysłowych,
nadchlorany, nadsiarczany, naftalen, nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej, neutralizatory gazów toksycznych, obornik,
ocet drzewny, octany jako środki chemiczne, olej przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa jako kity, lepiki, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako
nawóz, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski, płyn
przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, podłoża dla upraw bezglebowych
jako rolnictwo, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty
chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania
powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji płytek z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty do odklejania
i odłączania, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do wędzenia mięsa,
preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania jako środki od-
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barwiające do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania
skór, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty hamujące
kiełkowanie warzyw, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty poprawiające kondycję
gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,
preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego,
produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, proteina jako materiał surowy, roztwory zapobiegające
tworzeniu się piany w akumulatorach, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, składniki chemiczne do uzdatniania
wody, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole jako nawozy,
sole jako preparaty chemiczne, sole wapnia, sól kamienna, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, substancje powierzchniowo czynne,
substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód jako stały dwutlenek węgla, superfosfaty jako nawozy, szczawiany, szkło wodne,
szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne
do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów
tekstylnych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do impregnacja skóry, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli,
środki chłodzące do silników pojazdów, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki
do ochrony nasion, środki do wypełniania ubytków w drzewach stosowane w leśnictwie, środki korozyjne, środki zmiękczające wodę,
talk jako krzemian magnezowy, topniki do lutowania, torf jako nawóz, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, utleniacze jako dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego, wapno bielące, warstwa uprawna
gleby, węgiel, węglan wapnia, węglany, winny alkohol, witaminy
do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda ciężka,
woda destylowana, woda potasowa, wodorosty jako nawóz, wosk
do szczepienia drzew, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, ziemia doniczkowa, zlepiające środki do betonu, żelatyna do celów przemysłowych, żużel jako nawóz, żywice sztuczne w stanie surowym, 31 algarobilla jako pasza dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi
lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej w stanie surowym, burak,
cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, choinki, darń naturalna, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drewno nieobrobione,
drożdże jako pasza dla zwierząt, drzewa jako rośliny, grzybnia do rozmnażania, karmy i pasze dla zwierząt, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, kora
surowa, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, materiały szkółkarskie, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu jako pasza, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub
niełuskane, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, ości mątwy
dla ptactwa, otręby jako pokarm dla zwierząt, otręby zbożowe,
owies, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych,
pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty
dla wędkarstwa [żywe], pszenica, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki: siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma jako pasza,
słoma na ściółkę, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, suchary dla psów, surowe drewno, szyszki sosnowe, ściółka
dla zwierząt, świeże ziemniaki, trufle świeże, wapno do pasz, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarno do żywienia zwierząt, zioła ogrodowe
świeże, ziemniaki, 35 agencje importowe-eksportowe, agencje infor-
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macji handlowej, aukcje publiczne, badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż
produktów dla innych przedsiębiorstw, reklama radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, usługi związane z zakupami, oferowaniem, dzierżawą, sprzedażą
kwot mlecznych, usługi związane z pomocą w wycenie kwot mlecznych. usługi pośrednictwa giełdowego kwot mlecznych, usługi w zakresie działalności handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową, paliwami
ropopochodnymi, biopaliwami i innymi, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach
ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożywczego, z przeznaczeniem
dla rolnictwa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych maszyn i urządzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych
i żywych zwierząt, usługi handlowe w zakresie półproduktów pochodzenia rolniczego, usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw,
olejów i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów na stacjach paliwowych w zakresie towarów dla rolnictwa oraz innych artykułów powszechnego użytku, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych
(zbóż, tytoniu, nasion, pasz) i żywych zwierząt, usługi handlowe
w zakresie półproduktów pochodzenia rolniczego (kwiatów, roślin,
drewna), a w szczególności towarów takich jak : ałun, amoniak, azotan amonowy, białko zwierzęce jako surowiec, chemiczne środki
czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, cyjanamid wapniowy jako nawóz, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne
do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe
do benzyny, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, ekstrakty z herbaty
dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe
do celów przemysłowych, fosforany jako nawozy, garbnik, gazy
ochronne do spawania, gazy zestalone do celów przemysłowych,
geny nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz,
gleba do upraw, gliceryna do celów przemysłowych, glina porowata
do hydroponicznej uprawy roślin jako substrat, glinka biała, glukoza
do celów przemysłowych, gluten do użytku przemysłowego, guano
jako nawóz ptasi, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, jod
do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów
przemysłowych, jodowane sole, kamfora do celów przemysłowych,
karbolineum do ochrony roślin, kazeina do celów przemysłowych,
kity szklarskie, klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub
domowego, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania,
kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kora mangrowa do celów przemysłowych,
kostny węgiel, krzemiany, kwas borny do celów przemysłowych,
kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych,
kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, laktoza do celów
przemysłowych, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, mastyks do skór, mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne jako preparaty chemiczne, materiały syntetyczne
do absorpcji oleju, mąki do celów przemysłowych, miazga drzewna,
mieszanki do naprawy opon, mieszanki do usuwania tapet, morska
woda do celów przemysłowych, nadchlorany, nadsiarczany, naftalen,
nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej, neutralizatory
gazów toksycznych, obornik, ocet drzewny, octany jako środki chemiczne, olej przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje
do wyprawiania skór, olejowe spoiwa jako kity, lepiki, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów
elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem,
płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych,
podłoża dla upraw bezglebowych jako rolnictwo, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania
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grzejników, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin
zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty
chłodnicze, preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia,
preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji płytek z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do zmiękczania mięsa do celów
przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty konserwujące
stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
z wyjątkiem farb, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty uboczne procesów obróbki ziaren
zbóż do celów przemysłowych, proteina jako materiał surowy, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, sadza
do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, soda kaustyczna do celów przemysłowych,
sole jako nawozy, sole jako preparaty chemiczne, sole wapnia, sól kamienna, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych,
suchy lód jako stały dwutlenek węgla, superfosfaty jako nawozy,
szczawiany, szkło wodne, szpachlówka do karoserii samochodowej,
środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia
tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki
chemiczne do impregnacja skóry, środki chemiczne do usuwania
osadu węglowego z silników, środki chemiczne do zapobiegania
chorobom winorośli, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do ochrony nasion, środki do wypełniania
ubytków w drzewach stosowane w leśnictwie, środki korozyjne,
środki zmiękczające wodę, talk jako krzemian magnezowy, topniki
do lutowania, torf jako nawóz, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, wapno
bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węglan wapnia, węglany,
winny alkohol, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda ciężka, woda destylowana, woda potasowa, wodorosty jako nawóz, wosk do szczepienia drzew, zakwaszona woda
do ładowania akumulatorów, ziemia doniczkowa, zlepiające środki
do betonu, żelatyna do celów przemysłowych, żużel jako nawóz, żywice sztuczne w stanie surowym, awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn,
czyszczalnie złożone do ziaren, diamenty szklarskie jako części maszyn, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki
mechaniczne, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dźwigi
jako urządzenia do podnoszenia i wyciągania, elektrody do urządzeń
spawalniczych, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elewatory rolnicze, etykieciarki, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, garnki kondensacyjne jako części maszyn, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią
gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, gładziarki
jako maszyny, grabie do zgrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje
do mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kafary jako maszyny, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klocki hamulcowe, inne niż
do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kombajny zbożowe, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody
do maszyn, motorów i silników, kosiarki, kosze samowyładowcze me-
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chaniczne, krajalnice do chleba, krajarki jako maszyny, kubki udojowe do dojarek, kultywatory jako maszyny, lampy lutownicze na gaz,
lemiesze pługów, lut lampy jako palniki do lutowania, łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, maselnice, maszynki do siekania mięsa, maszyny dla mleczarstwa, maszyny do budowy dróg, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny
do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, maszyny do produkcji masła, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania,
maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wyżymania prania, maszyny drenarskie,
maszyny kopiące rowy jako pługi, maszyny kruszące, maszyny rolnicze, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mieszalniki, młocarnie, młotki jako części maszyn, młynki do kawy inne niż obsługiwane
ręcznie, młynki do mielenia mąki jako maszyny, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, młyny jako maszyny, narzędzia rolnicze,
inne niż o napędzie ręcznym, noże jako części maszyn, obrabiarki,
odkurzacze, odpowietrzacze jako odgazowywacze wody zasilającej,
okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, ostrza jako części
maszyn, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe
do lutowania, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, piły jako
maszyny, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pługi, podajniki jako
części maszyn, podgrzewacze wody jako części maszyn, podnośniki
jako urządzenia, pompy jako maszyny, pralki, prasownice, prasy
do paszy, prądnice prądu stałego, przecinaki do maszyn, przekładnie
do maszyn, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przetrząsacze do siana, rampy załadunkowe, regulatory jako części maszyn, roboty przemysłowe, rozdrabniacze jako maszyny do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki silników, separatory
para-olej jako odolejacze pary, sieczkarnie, siewniki jako maszyny,
silniki do łodzi, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
sita jako maszyny lub części maszyn, skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, stoły do maszyn, strugarki wzdłużne, suszarki wirowe
bez podgrzewania, śrubokręty zasilane elektrycznie, świece żarowe
do silników diesla, tłoki jako części maszyn lub silników, turbiny wiatrowe, turbosprężarki, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do malowania, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania
odpadów, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
walce drogowe, wciągniki jako wielokrążki, wialnie, wiązarki do siana, wiertarki, wirówki do mleka/śmietany: wyciągi jako dźwigi, wykończarki jako maszyny drogowe, wytłaczarki, zamiatarki drogowe
jako samojezdne, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie samojezdne,
altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw
sztucznych do znakowania dróg, asfalt, balustrady niemetalowe, baraki, bariery ochronne drogowe niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie,
budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, chlewy, nie z metalu, deski jako drewno budowlane, deski podłogowe, domy z prefabrykatów jako zestawy do montażu, drewniane forniry, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe,
elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki
niemetalowe, do budownictwa, garncarska glina, gips jako materiał
budowlany, glina, glina ogniotrwała, gonty, granit, granulat szklany
do znakowania dróg, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, harmonijkowe drzwi niemetalowe, kamień budowlany, kamień
żużlowy, kanały jako dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, kątowniki, niemetalowe,
kruszywo klinkierowe, kominowe deflektory niemetalowe, kominowe nasady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa drewniana, krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, marmur, maszty jako słupy
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki
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ścienne, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna witrażowe, oliwin dla budownictwa,
palisady niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa,
platformy prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne,
pokrycia dachowe z gontów, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne, niemetalowe budowlane, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe,
siding winylowy jako materiał budowlany, silosy niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła, smołowane taśmy
do użytku w budownictwie, srebrny piasek, sufity niemetalowe, szalówki jako ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, tarcica,
terakota jako materiał budowlany, tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, wapno, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wyroby z kamienia, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żużel jako
materiał budowlany, żwir, algarobilla jako pasza dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej w stanie surowym, burak, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, choinki,
darń naturalna, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drewno
nieobrobione, drożdże jako pasza dla zwierząt, drzewa jako rośliny,
grzybnia do rozmnażania, karmy i pasze dla zwierząt, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla
zwierząt, kora surowa, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy,
makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, materiały szkółkarskie, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla
zwierząt, mąka z ryżu jako pasza, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona,
nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane
lub niełuskane, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, ości mątwy dla ptactwa, otręby jako pokarm dla zwierząt, otręby zbożowe,
owies, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych,
pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty
dla wędkarstwa [żywe], pszenica, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma jako pasza,
słoma na ściółkę, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, suchary dla psów, surowe drewno, szyszki sosnowe, ściółka
dla zwierząt, świeże ziemniaki, trufle świeże, wapno do pasz, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarno do żywienia zwierząt, zioła ogrodowe
świeże, ziemniaki, 37 usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i rolniczych oraz usługi świadczone
przez stacje benzynowe oraz stacje obsługi pojazdów,, 44 hodowla
zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi z zakresu szkółek roślin, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 324017
(220) 2019 01 25
(151) 2019 08 02
(441) 2019 03 04
(732) EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 495218
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E
(540)

(591) grantowy, biały
(531) 26.02.01, 26.02.18, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż
próbek, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, 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,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka), organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozowanie
dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie
napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 324018
(220) 2019 03 04
(210) 496714
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) LANGE GRZEGORZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
GALAXY, Dosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEFION.HOUSE
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(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 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 komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków mieszkalnych;
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków; budowa domów;
budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa
nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych; budowanie domów;
budowanie nieruchomości; budownictwo; nadzór nad robotami
budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budynków;
renowacja budynków; stawianie fundamentów; stawianie ogrodzeń
zabezpieczających; usługi budowlane; usługi budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy budynków; usługi budowlane
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych; usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków;
usługi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków; usługi generalnych wykonawców
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budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków;
usługi odnawiania budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi
w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych
konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie
obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem budowy.

(111) 324019
(220) 2019 01 28
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 01
(732) REK EDYTA KOSZ NATURY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kosz Natury
(540)

(210) 495269

(531) 25.01.15, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa: blanszowane, gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane, suszone i tarte, owoce i warzywa
mrożone, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: gotowane, mrożone,
suszone, konserwowane i marynowane, koncentraty owocowo-warzywne, koncentrat pomidorowy, koncentrat buraczany, koncentraty
przecierów owocowo-warzywnych, przetwory owocowo-warzywne,
dżemy, konfitury, marmolady, musy owocowo-warzywne, przeciery
owocowo-warzywne, owoce i warzywa w syropie, przetwory z chrzanu, siatki owocowo-warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców
i warzyw, zupy, składniki do sporządzania zup, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/
lub hurtowniach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne, sałatki owocowo-warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, grzyby, ketchup, majonez, musztarda, sosy owocowo-warzywne, przyprawy, napoje, soki i nektary owocowo-warzywne, wyroby
na bazie mąki i przetworów zbożowych, pieczywo, wyroby cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, mięso i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw,
mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze, zupy,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi
reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 324020
(220) 2019 01 28
(210) 495271
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 01
(732) POLAFRIC LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wygoda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAFRIC LTD Sp.z o.o. EUROPE-CHINA-AFRICA TradeLink
(540)

(591) granatowy, fioletowy
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki, bolce do masek samochodowych, drzwi do pojazdów, hamulce do pojazdów, kesony (pojazdy), kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
klaksony do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części
samochodowych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, kołpaki,
korbowody do pojazdów, korki do zbiorników paliwa w pojazdach,
korpusy opon, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów
lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów,
obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny
hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne
do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
piankowe wkładki do opon, płytki cierne hamulca do samochodów,
podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, pokrowce na kierownice pojazdów,
pokrowce na siedzenia pojazdów, popielniczki do pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze
hamulcowe do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, zderzaki
samochodowe, 25 biustonosze, bokserki, botki, buty sportowe, buty
sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy, futra, garnitury, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, krawaty, kurtki, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce, nakrycia
głowy, obuwie, odzież, piżamy, podkoszulki bez rękawów, rajstopy,
sandały, skarpetki, spódnice, swetry, szale, szaliki, 30 aromaty kawowe, herbata, kakao, kawa, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy,
ryż, ryż błyskawiczny.

(111) 324021
(220) 2019 02 24
(210) 496344
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZAGATTO
(540)

(531) 04.03.01, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.13, 24.01.05
(510), (511) 14 breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, zegarki,
bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony,
naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych,
18 wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych, takie jak: dyplomatki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby
podróżne, teczki, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki,
pasy i paski skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra inne niż odzież, skórzane pudła
na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki
na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 35 usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna galanterii skórzanej, biżuterii
oraz dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu galanterii skórzanej,
biżuterii oraz dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, usługi
informacji handlowej dotyczącej galanterii skórzanej oraz biżuterii
i dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
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targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej.

(111) 324022
(220) 2019 01 30
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAQUA
(540)

(210) 495358

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych, podłogowych,
sufitowych kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje
kontaktowe, kleje poliuteranowe, kleje do pokryć podłogowych, kleje
do powłok sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku do użytku przemysłowego,
preparaty do klejenia, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej-), z wyjątkiem farb, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, oleje
izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny izolacyjne, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
ognioodporne materiały izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne,
zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające,
powłoki uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze
poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy
izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, materiały
uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki, kity, taśmy uszczelniającej, kleje izolacyjne, 19 asfalt,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy budowlane, powłoki [materiały
budowlane], smołowane taśmy do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, gonty bitumiczne, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie, materiały
do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi,
okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe
epoksydowe, elastyczne wyroby wodochronne grubowarstwowe bitumiczne i dyspersyjne, zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci
i wody do hydroizolacji.
(111) 324023
(220) 2019 03 08
(210) 496872
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) DEXAFORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego.
(111) 324024
(220) 2019 03 11
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)

(210) 496935
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(540) (znak słowny)
(540) Lawenna Polska
(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) 324025
(220) 2019 03 11
(210) 496943
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVPLAST
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, nawilżane chusteczki do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki do celów higienicznych
i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami
oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry, preparatami
do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami
eterycznymi, nawilżane płatki do celów higienicznych i kosmetycznych, płatki do celów higienicznych i kosmetycznych nasączone
preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami
do oczyszczania skóry, preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi,
balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, nawilżane
waciki do celów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów
higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry,
preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, wilgotne ręczniki papierowe do celów
higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry,
kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, podkładki do celów kosmetycznych nasączone środkami oczyszczającymi,
preparatami do oczyszczania skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, plastry kosmetyczne zawierające środek
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, plastry do celów kosmetycznych, w tym
plastry samoprzylepne, rozgrzewające i/lub transdermalne, nasączone środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry,
kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, 5 leki
i produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, suplementy diety, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, probiotyki, prebiotyki, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i/lub wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, środki przeciwbólowe, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty do odchudzania, kosmetyki o działaniu leczniczym, dermokosmetyki,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, bakteriobójcze i dezynfekcyjne, ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi lub alkoholem, do celów higienicznych, nawilżane chusteczki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych, chusteczki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami
farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, nawilżane
płatki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych,
płatki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych
nasączone preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/
lub alkoholem, nawilżane waciki do celów leczniczych, medycznych
i/lub dezynfekcyjnych, waciki do celów leczniczych, medycznych i/
lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi,
leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem: podkładki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami
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farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, wilgotne
ręczniki papierowe do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi, bakteriobójczymi i/lub dezynfekcyjnymi, zawarte w tej klasie plastry, plastry
rozgrzewające, plastry samoprzylepne i plastry transdermalne, plastry transdermalne do podawania leków, plastry na odciski, plastry
do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych, w tym
plastry samoprzylepne, rozgrzewające i transdermalne, nasączone
preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi,
przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych i ziół, środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, internetowej plastrów leczniczych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich balsamów, balsamów do użytku medycznego,
bandaży opatrunkowych, plastrów, plastrów do celów medycznych,
maści, żeli, kremów, masek, olejków eterycznych, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

(111) 324026
(220) 2019 03 11
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Láwenna POLSKA
(540)

(210) 496981

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.02
(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) 324027
(220) 2019 03 22
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) GONCERZ PIOTR GOMEO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOMEO
(540)

(210) 497613

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, granatowy,
czarny, fioletowy
(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 usługi drukowania, usługi drukowania banerów i plakatów, usługi drukowania wielkoformatowego, usługi drukowania
szablonów, usługi drukowania offsetowego, usługi drukowania ulotek, naklejek, wizytówek, kopert, usługi drukowania zdjęć, usługi
drukowania fleksograficznego, usługi drukowania cyfrowego, usługi
drukowania 3D, usługi druku sitowego, usługi drukowania litograficznego, usługi druku typograficznego, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, usługi druku etykiet i opakowań stosowanych na papierach, foliach samoprzylepnych, termokurczliwych,
metalizowanych i transparentnych, usługi drukowania ozdobnych
wzorów na opakowaniach prezentów, usługi zadrukowywania lami-
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natów, usługi drukowania reklam typu roll up, usługi twardej oprawy dokumentów, usługi drukowania cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek, notesów,
kalendarzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych dokumentów na zamówienie: usługi introligatorskie, usługi drukowania
na zamówienie nazw oraz logo na towarach osób trzecich w celach
promocyjnych i reklamowych, oprawa książek, usługi poligraficzne,
usługi poligrafii reklamowej, 42 usługi projektowania plakatów, usługi projektowania wizytówek, usługi projektowania broszur, usługi
projektowania graficznego, usługi w zakresie technologii wykonania
druku, doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego w zakresie
materiałów graficznych, usługi projektowania graficznego materiałów promocyjnych.

(111) 324028
(220) 2019 04 04
(210) 498275
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) JEZIORNA KATARZYNA ORCUS, Połczyn-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORCUS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi prowadzenia ceremonii
pogrzebowych.
(111) 324029
(220) 2019 04 08
(210) 498430
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) GANCARZ KATARZYNA, Wierzbica Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANEKO handel i usługi
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 324030
(220) 2019 01 28
(210) 495272
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 01
(732) DOLECKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE GRAFF, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Graff
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież dla myśliwych, odzież dla wędkarzy, obuwie
dla myśliwych, obuwie dla wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych,
nakrycia głowy dla wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów:
odzież dla myśliwych, odzież dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych,
obuwie dla wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy
dla wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, usługi
sprzedaży hurtowej następujących towarów: odzież dla myśliwych,
odzież dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych, obuwie dla wędkarzy,
nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy dla wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, sklep internetowy-usługi
sprzedaży za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
odzież dla myśliwych, odzież dla wędkarzy, obuwie dla myśliwych,
obuwie dla wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych, nakrycia głowy
dla wędkarzy, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna.
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(111) 324031
(220) 2019 01 28
(210) 495301
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 01
(732) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MWF MAMAWFORMIE
(540)

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie, artykułów odzieżowych i dodatków
odzieżowych, toreb, plecaków, walizek, śpiworów, pościeli, poduszek, materacy, kocyków dziecięcych, namiotów zabawkowych,
tekstyliów domowych, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, artykułów kosmetycznych, świec zapachowych, ściennych
dekoracji nietekstylnych, detektorów do zastosowań medycznych,
aspiratorów do nosa, nawilżaczy powietrza, termometrów do użytku
medycznego, pojemników do przechowywania żywności, naczyń,
gryzaków na ząbkowanie, zabawek, wiszących karuzel dla dzieci
[mobili], artykułów sportowych, wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełek dla niemowląt, chust do noszenia
niemowląt, szelek do prowadzenia dzieci, mebli dla dzieci, łóżeczek
dziecięcych, łóżeczek koszyków dla niemowląt, kojców, leżaczków
dziecięcych typu bujaki, ochraniaczy na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, innych niż pościel, bramek zabezpieczających dla dzieci,
urządzeń zamykająco-zabezpieczających [niemetalowych, nieelektrycznych], urządzeń do monitorowania niemowląt, mat antypoślizgowych, oświetlenia dekoracyjnego, 41 udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania: pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe: redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi pisania tekstów, przygotowywanie tekstów do publikacji,
elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie.
(111) 324032
(220) 2019 01 28
(210) 495314
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 01
(732) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MWF
(540)

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych,
toreb, plecaków, walizek, śpiworów, pościeli, poduszek, materacy, kocyków dziecięcych, namiotów zabawkowych, tekstyliów domowych,
artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, artykułów kosme-
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tycznych, świec zapachowych, ściennych dekoracji nietekstylnych,
detektorów do zastosowań medycznych, aspiratorów do nosa, nawilżaczy powietrza, termometrów do użytku medycznego, pojemników
do przechowywania żywności, naczyń, gryzaków na ząbkowanie, zabawek, wiszących karuzel dla dzieci [mobili], artykułów sportowych,
wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełek
dla niemowląt, chust do noszenia niemowląt, szelek do prowadzenia
dzieci, mebli dla dzieci, łóżeczek dziecięcych, łóżeczek koszyków dla
niemowląt, kojców, leżaczków dziecięcych typu bujaki, ochraniaczy
na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, innych niż pościel, bramek zabezpieczających dla dzieci, urządzeń zamykająco-zabezpieczających
[niemetalowych, nieelektrycznych], urządzeń do monitorowania niemowląt, mat antypoślizgowych, oświetlenia dekoracyjnego, 41 udostępnianie filmów online nie do pobrania, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), usługi pisania tekstów, przygotowywanie tekstów
do publikacji, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(111) 324033
(220) 2019 01 30
(210) 495362
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 324034
(220) 2019 01 29
(210) 495336
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GABANO
(540)

(531) 26.13.25, 26.07.21, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowania żywności, noże kuchenne i sztućce, noże, łyżki, widelce, obieraczki do warzyw, obieraczki
do owoców, ostrzałki, szumówki, otwieracze do puszek, nieelektryczne krajarki do produktów spożywczych, krajarki obsługiwane
ręcznie, 21 szczypce do użytku kuchennego, szczypce do cukru,
szczypce do lodu, szczypco-nożyczki, chochle, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyciskacze do czosnku, patery, łopatki do użytku kuchennego, łopatki do ciast, łopatki
do makaronów, półmiski, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki
dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, cedzaki do użytku domowego, sitka kuchenne, sitka do herbaty, nieelektryczne młynki
kuchenne, dziadki do orzechów, korkociągi, tarki do celów kuchennych, otwieracze do butelek, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, ugniatacze nieelektryczne, cukiernice, maselniczki, kubki,
mleczniki, rękawice do użytku domowego, rękawice metalizowane
do użytku domowego, serwetniki, naczynia do mieszania koktajli
(shakery), sosjerki, lejki, solniczki, pieprzniczki, stojaki do użytku domowego, stojaki na deski do krojenia, koszyki z tworzyw sztucznych,
koszyki druciane, pucharki, cedzaki do użytku domowego.
(111) 324035
(220) 2019 01 30
(210) 495377
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADAFIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje

Nr 12/2019

do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(111) 324036
(220) 2019 03 11
(210) 496921
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE Rockers
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty, sorbety.
(111) 324037
(220) 2019 03 11
(210) 496923
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruity Smile
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, słodycze, żelki.
(111) 324038
(220) 2019 03 11
(210) 496933
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPP PUREST PINE PELLETS
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane
do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne
drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji mebli, kołki
drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli,
fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
(111) 324039
(220) 2019 03 11
(210) 496945
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) ADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEKO STOLARNIA
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(540)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.03.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble.
(111) 324040
(220) 2019 03 11
(210) 496947
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICP-1
(510), (511) 13 imitatory celów powietrznych.
(111) 324041
(220) 2019 03 07
(210) 496821
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e zamawiający
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 9 oprogramowanie systemowe, oprogramowanie społeczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie interaktywne, 35 zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, skomputeryzowane zamówienia towarów,
36 bankowość internetowa, 38 usługi komunikacji internetowej,
zapewnienie dostępu do Internetu, 42 projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS).
(111) 324043
(220) 2019 03 08
(210) 496855
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA DWORSKA
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 05.01.01,
05.01.03, 05.01.08, 05.01.09, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania
kolorów po praniu, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia
rur odpływowych, farbki do bielizny, preparaty do usuwania farby, pre-
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paraty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry,
krochmal, preparaty do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze
plam, szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier
śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa
papierowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra,
ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory kuchenne wykonane
nie z metali szlachetnych, deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze,
dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice,
mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki na gryzonie,
serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy,
poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki,
swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie,
koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków
warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki
ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, oleje
jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców
i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne,
sery, owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy,
powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30
aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada,
kukurydza prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki
zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne,
napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaҫao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie
nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe
zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej],
piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 34 cygara, cygaretki,
fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże,
rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy
lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki,
organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam,
pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry
menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw
firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami
spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną,
z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie
sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących produkty
szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi
w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób
i towarów, usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 42
tworzenie komputerowych programów informatycznych, organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych,
programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu kompu-
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terowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie
i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43
usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 324044
(220) 2019 03 11
(210) 496949
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) UZNAŃSKI MARCIN VENDITA CENTER, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aveeo
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 natryskowe kabiny, instalacje do kąpieli.
(111) 324045
(220) 2019 03 11
(210) 496964
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFORT STEP
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 02.09.19, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, wkładki do butów, skarpetki.
(111) 324046
(220) 2019 03 11
(210) 496965
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Halitabs
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, reduktory cholesterolu, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym.
(111) 324047
(220) 2019 03 11
(210) 496971
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICP-R
(510), (511) 13 imitatory celów powietrznych.
(111) 324048
(151) 2019 09 19

(220) 2019 04 09
(441) 2019 06 03

(210) 498513
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(732) GEMBALA MARIA DANUTA PASIEKA MELLIFERA, ŻelkówKolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MELLIFERA
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 03.13.04, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 ule, ramki na plastry miodu do uli, zaczątki plastrów
do uli, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów pszczelarskich, sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów pszczelarskich, uli, ramek
na plastry miodu do uli, zaczątków plastrów do uli, miodarek, substancji na pokarm dla pszczół, preparatów na pokarm dla pszczół,
nieprzetworzonego pyłku pszczelego, pszczół, żywych poczwarek
pszczół, 44 usługi pszczelarskie, usługi w zakresie hodowli owadów,
usługi w zakresie hodowli pszczół, doradztwo genetyczne, badania
genetyczne zwierząt.
(111) 324049
(220) 2019 01 30
(210) 495380
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADASEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 324050
(220) 2019 01 30
(210) 495388
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) TWEED INC., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) JBOT
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż online
i dystrybucja marihuany leczniczej, konopi, olejów z konopi oraz
ich pochodnych, leczniczych wyciągów roślinnych do celów medycznych, mianowicie wyciągów z konopi oraz marihuany, preparatów
marihuany w tym suszu kwiatowego oraz pochodnych marihuany,
marihuany w postaci papierosów, konopi w postaci papierosów, jointów, olejów, płynów, sprayów doustnych, tabletek, kapsułek, herbat
i herbat w torebkach, napojów na bazie konopi do celów medycznych
i leczniczych, ubrań codziennych, ubrań eleganckich, koszulek, koszul,
bluz, bluz z kapturem, koszulek bez rękawów, kurtek, nakryć głowy,
mianowicie, kapeluszy, czapek, daszków, czapek z daszkiem, sukienek, spódnic, spodni dresowych, bielizny osobistej, apaszek, szalików,
pasków, rękawiczek, herbaty, herbaty ziołowej, napojów na bazie
herbaty ziołowej, bezalkoholowych napojów niegazowanych, bezalkoholowych napojów gazowanych, napojów gazowanych i napojów
niegazowanych zawierających konopie oraz pochodne konopi, bezalkoholowych napojów z dodatkiem herbaty, napojów owocowych
i soków owocowych, napojów o smaku owocowym, soków warzywnych [napojów] i soków na bazie warzyw, wody butelkowanej, wody
gazowanej i niegazowanej, marihuany, konopi i ich pochodnych .
(111) 324051
(220) 2019 01 31
(151) 2019 09 05
(441) 2019 03 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
EBUD PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebud dom

(210) 495418
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(540)

(591) zielony
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, pośrednictwo handlu i obrotu
nieruchomościami, usługi organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, pośrednictwo kupna,
sprzedaży i najmu obiektów budowlanych, wycena nieruchomości,
wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu i administrowaniu obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pośrednictwo kredytowe,
usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 kompleksowe usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy, remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych,
roboty instalacyjne prace konserwatorskie, nadzór budowlany, usługi
nadzoru technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42
usługi projektowe i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, nadzór
autorski, projektowanie wnętrz, prace archeologiczne.
(111) 324052
(220) 2019 01 31
(210) 495421
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) KAWAŁKO TOMASZ TROFEUM, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KINDERPRAMS
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe,
wózki spacerowe z regulowaną budką, wózki parasolki, wózki bliźniacze, akcesoria do wózków dziecięcych, mianowicie osłony i daszki,
siedzenia samochodowe, foteliki samochodowe, łóżeczka turystyczne dla dzieci śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów, siedzenia podwyższające, części i akcesoria do towarów
wyżej wymienionych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów : wózki, wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria do wózków dziecięcych, łóżeczka turystyczne dla dzieci
śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów, siedzenia podwyższające oraz części i akcesoria do wyżej wymienionych,
usługi marketingowe, prezentacja oraz sprzedaż towarów : wózki,
wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria do wózków dziecięcych-poprzez telewizję, radio, Internet oraz sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia
oraz zakupu na odległość, przyjmowanie zamówień towarów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
(111) 324053
(220) 2019 01 31
(210) 495428
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT GMO FREE POTWIERDZONO BADANIAMI ECJiP
(540)

(531) 03.13.04, 25.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, drukowane materiały promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki, czasopisma, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 35 reklama, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, marketing, agencje importowo-
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-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności w działalności
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, zbiorowe analizy i oceny
rynku oraz sfery biznesu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, systematyzacja
i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych
i zarządzanie nimi, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyjnych, działalność informacyjna w zakresie działalności
gospodarczej, dystrybucja informacji biznesowych i handlowych, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych
tekstów, publikacja elektroniczna online książek i periodyków oraz
innych publikacji, publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji,
nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, gali, szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, szkolenia
mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań dźwiękowych, kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, informacja o powyższych usługach, 42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych
i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi
w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania
komputerowych baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe, kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
i humanistycznych, informacja o powyższych usługach.

(111) 324054
(220) 2019 01 31
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) ALVISA MONTBLANC,S.L., Montblanc (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MontBlanC
(540)

(210) 495430

(591) czarny, szary
(531) 06.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 33 wódki.
(111) 324055
(220) 2019 02 01
(210) 495470
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) CWALINA JACEK JAKO WESOŁY KORNIK, Zaborze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁY KORNIK
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.13.23, 03.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
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(111) 324056
(220) 2019 02 01
(210) 495477
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KROPIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, płyny do oczu do użytku
medycznego, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrz gałkowej,
roztwory do szkieł kontaktowych, lecznicze płyny do przemywania
oczu, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety.
(111) 324057
(220) 2019 02 01
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) PROOF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szałsza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROVERT
(540)

(210) 495482

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby przeciw zanieczyszczeniu, farby wodne, 17 farba
izolacyjna, materiały izolacyjne, materiały uszczelniające.
(111) 324058
(220) 2019 02 01
(210) 495487
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) powłoka hybrydowa purmax
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty warstwowe metalowe.
(111) 324059
(220) 2019 02 01
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUZ < JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY
(540)

(210) 495491

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza
kosztów, 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, biurowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlo-

Nr 12/2019

wych, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych
i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz
wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack
bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, wynajmowanie sal
na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 324060
(220) 2019 02 01
(210) 495494
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEMOPIA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, szampony, waciki do celów kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy diety, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, maści do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, płyny
do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, preparaty do leczenia trądziku, preparaty przeciwpasożytnicze, szampony
lecznicze, środki przeciw pasożytom, waciki do celów medycznych.
(111) 324061
(220) 2019 02 04
(210) 495572
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) MASNY TOMASZ, MASNY JAN MAGRE SPÓŁKA CYWILNA,
Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUNRADIO
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki do stosowania na skórę, 5
preparaty i substancje lecznicze, maści, kremy i żele lecznicze, środki
do leczenia oparzeń.
(111) 324062
(220) 2019 02 05
(210) 495591
(151) 2019 09 02
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Instytut Medyczny
(540)

(591) granatowy
(531) 02.09.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na zlecenie osób trzecich w zakresie medycyny, farmacji
i ekonomii, usługi w zakresie projektowania budynków i budowli
na zlecenie osób trzecich, usługi wykonywania ekspertyz w zakresie budowy placówek medycznych i farmaceutycznych, 44 usługi
medyczne z zakresu: diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opieki
psychologicznej, usługi higieniczne, fizykoterapia, gabinety odnowy
biologicznej, prowadzenie przychodni, szpitali, lecznic, klinik, hospicjów, sanatoriów, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
(111) 324063
(220) 2019 02 06
(210) 495648
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) zono
(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe, takie jak: haki,
zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do namiotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące, wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe ,zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie
i drabiny, napinacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki rozstawne, statywy ,łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy i zawiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe, 9 urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla
ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach,
takie jak szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki
do pracy w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących
na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, haki, zawiesia,
urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy
giętkiej, bloczki podciągowe, odzież i obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, odzież ochronna, rękawice ochronne, obuwie ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony
twarzy, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe,
drzewołazy, słupołazy, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, 22 liny, sznury,
pasy i zawiesia do transportu ładunków niemetalowe, sieci, drabiny
linowe, namioty, torby i worki z materiałów tekstylnych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt
sportowy.
(111) 324064
(220) 2019 02 07
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) ROSAK HUBERT, Bronisławów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kasor
(540)

(210) 495700

(531) 03.03.01, 01.01.17, 17.05.21, 18.02.15, 27.05.01
(510), (511) 18 chomąta dla koni, czapraki pod siodła końskie, derki na konie, klapy na oczy dla koni [uprząż], nakolanniki dla koni,
osprzęt do uprzęży, podkowy końskie, siodła do jazdy konnej, uzdy
[uprząż], 19 stajnie, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
zawodów sportowych, tresura zwierząt, usługi trenerskie, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele dla zwierząt, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego.
(111) 324065
(220) 2019 02 08
(210) 495762
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) PASTUSZAK WŁODZIMIERZ SOLTHERM, Niwnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLTHERM
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicz-
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nej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece
grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
pompy ciepła, wentylatory pokojowe, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory,
piece grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], pompy ciepła, wentylatory pokojowe, 37 konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja i naprawa rurociągów,
konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, naprawa
urządzeń do oczyszczania wody, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi hydrauliczne, instalacja i naprawa rurociągów,
instalacja systemów rurociągów, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur
kanalizacyjnych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie napraw rurociągów,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, izolacja rur, serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, montaż urządzeń
grzewczych, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja bojlerów,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji,
regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa
urządzeń ogrzewczych, naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa
urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, naprawa pomp.

(111) 324066
(220) 2019 02 08
(210) 495763
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) PASTUSZAK WŁODZIMIERZ SOLTHERM, Niwnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLTHERM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece
grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja],
pompy ciepła, wentylatory pokojowe, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory,
piece grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wen-
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tylacja], pompy ciepła, wentylatory pokojowe, 37 konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja i naprawa rurociągów,
konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, naprawa
urządzeń do oczyszczania wody, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi hydrauliczne, instalacja i naprawa rurociągów,
instalacja systemów rurociągów, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur
kanalizacyjnych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie napraw rurociągów,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, izolacja rur, serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, montaż urządzeń
grzewczych, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja bojlerów,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji,
regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa
urządzeń ogrzewczych, naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa
urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, naprawa pomp.

(111) 324067
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CONCEPT
(540)

(210) 497185

(531) 26.01.06, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, diody świecące [LED],
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice,
głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskrochrony, kable
rozruchowe do silników, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk
żywiołowych, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
koce strażackie, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery
nie do celów medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
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maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
i urządzenia do sondowania, motopompy strażackie, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne,
osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy,
plandeki ratownicze, pojazdy straży pożarnej, pompy strażackie,
prędkościomierze do pojazdów, prostowniki, prostowniki prądu,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napięcia
do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siatki bezpieczeństwa, siatki
ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
statki pożarnicze, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elektryczność],
tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże
gaśnicze, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojazdów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory
do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów [typu
traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, haki do łodzi,
bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części zamienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów specjalnych, części zamienne do pojazdów
straży pożarnej, części zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowerów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, jachty, kadłuby statków,
karoserie samochodowe, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samochodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samochodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon,
koła do rowerów, koła pojazdów, kołnierze obręczy kół kolejowych,
kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], ku-
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szetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do samochodów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętek,
łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, markizy samochodowe,
maski [klapy] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski
silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, naczepy,
napinacze do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody
hydrauliczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie do kół
pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, omnibusy, opony [pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony
do rowerów, opony do samochodów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej [części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrzne
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, podwozia statków powietrznych, pogłębiarki, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy
opancerzone, pojazdy silnikowe, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub
czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pojazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, pojazdy
policyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunkowych, pojazdy
ratownictwa chemicznego, pojazdy służb leśnych, pojazdy służb
technicznych, pojazdy serwisowe, pojazdy laboratoryjne, pokrowce
na kierownice samochodowe, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, progi do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych,
przewoźne silniki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mechanicznych inne niż
silniki, przykrywy, maski silnika do samochodów, ramy do rowerów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, samochody osobowe, samochody sportowe, sanie
osobowe [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, siatki
do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów
lądowych, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe
wywrotkowe do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe
do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, taczki, taczki bagażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie,
wiosła do łodzi, wiosła rufowe, wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, wózki bagażowe, wózki bagażowe dwukołowe, wózki bębnowe
do węży elastycznych, wózki golfowe [pojazdy], wózki inwalidzkie,
wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki
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trójkołowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane do wózki widłowe, wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, wywrotki, zabudowy do pojazdów specjalnych, zabudowy
do pojazdów strażackich, zabudowy do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojazdów transportowych, zabudowy do polewaczek,
zabudowy do pojazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyjnych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy
narzędzi do reperacji dętek, złącza do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama
billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych do celów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej, samochodów
policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej i samochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kontenerów
do celów specjalnych, prowadzenie komisu z pojazdami, prowadzenie salonów samochodowych, 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, mycie samochodów,
naprawa pomp, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi serwisowe dotyczące pojazdów, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjno-rozwojowe dotyczące pojazdów specjalnych, inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie [pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie pojazdów specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 324068
(220) 2019 03 14
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C
(540)

(210) 497188

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.11.03
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, diody świecące [LED],
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice,
głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskrochrony, kable
rozruchowe do silników, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk
żywiołowych, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
koce strażackie, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery
nie do celów medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
i urządzenia do sondowania, motopompy strażackie, nadajniki [tele-
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komunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne,
osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy,
plandeki ratownicze, pojazdy straży pożarnej, pompy strażackie,
prędkościomierze do pojazdów, prostowniki, prostowniki prądu,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napięcia
do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siatki bezpieczeństwa, siatki
ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
statki pożarnicze, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elektryczność],
tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże
gaśnicze, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojazdów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory
do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów [typu
traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, haki do łodzi,
bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części zamienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów specjalnych, części zamienne do pojazdów
straży pożarnej, części zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowerów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, jachty, kadłuby statków,
karoserie samochodowe, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samochodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samochodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon,
koła do rowerów, koła pojazdów, kołnierze obręczy kół kolejowych,
kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], kuszetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy ro-
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werowe, łańcuchy do samochodów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętek,
łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, markizy samochodowe,
maski [klapy] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski
silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, naczepy,
napinacze do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody
hydrauliczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie do kół
pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, omnibusy, opony [pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony
do rowerów, opony do samochodów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej [części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrzne
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, podwozia statków powietrznych, pogłębiarki, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy
opancerzone, pojazdy silnikowe, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub
czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pojazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, pojazdy
policyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunkowych, pojazdy
ratownictwa chemicznego, pojazdy służb leśnych, pojazdy służb
technicznych, pojazdy serwisowe, pojazdy laboratoryjne, pokrowce
na kierownice samochodowe, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, progi do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych,
przewoźne silniki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mechanicznych inne niż
silniki, przykrywy, maski silnika do samochodów, ramy do rowerów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, samochody osobowe, samochody sportowe, sanie
osobowe [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, siatki
do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów
lądowych, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe
wywrotkowe do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe
do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, śruby napędowe, śruby napędowe do łodzi, taczki, taczki bagażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie,
wiosła do łodzi, wiosła rufowe, wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, wózki bagażowe, wózki bagażowe dwukołowe, wózki bębnowe
do węży elastycznych, wózki golfowe [pojazdy], wózki inwalidzkie,
wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki
trójkołowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane do wózki widłowe, wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwijania przewo-
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dów giętkich, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, wywrotki, zabudowy do pojazdów specjalnych, zabudowy
do pojazdów strażackich, zabudowy do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojazdów transportowych, zabudowy do polewaczek,
zabudowy do pojazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyjnych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy
narzędzi do reperacji dętek, złącza do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama
billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych do celów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej, samochodów
policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej i samochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kontenerów
do celów specjalnych, prowadzenie komisu z pojazdami, prowadzenie salonów samochodowych, 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, mycie samochodów,
naprawa pomp, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi serwisowe dotyczące pojazdów, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjno-rozwojowe dotyczące pojazdów specjalnych, inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie [pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie pojazdów specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 324069
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) HIRTH ARKADIUSZ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R
(540)

(540)

(591) biały, granatowy, czerwony, żółty, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.05.01, 26.05.18, 26.05.22
(510), (511) 41 coaching, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 324071
(220) 2019 03 26
(210) 497757
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) NOWAKOWSKI KRZYSZTOF WYTWÓRNIA SIT SITONO, Nekla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYTWÓRNIA SIT SITA I BLACHY PERFOROWANE SITONO
WWW.SITONO.PL ROK ZAŁ.1955
(540)

(210) 497464

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 37 rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 39 magazynowanie, transport drogowy towarów, wynajem i dzierżawa pojazdów
samochodowych, transport i przechowywanie odpadów, transport
i przechowywanie śmieci, składowanie, przewóz samochodami ciężarowymi, 40 recykling odpadków i odpadów, niszczenie odpadów,
sortowanie odpadów i surowców wtórnych, unieszkodliwianie odpadów, odkażanie materiałów niebezpiecznych, spalanie śmieci i odpadków, zbieranie odpadów, działalność związana z rekultywacją,
działalność związana z gospodarką odpadami, 43 hotele, restauracje, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, domy turystyczne, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 324070
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) KOODOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOO DOO
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(591) biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.20, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 6 wyroby z materiałów metalowych, produkty blacharskie dla budownictwa, boazeria metalowa, kosze metalowe, 7 sita
jako maszyny lub części maszyn, 20 meble, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: wyroby z materiałów metalowych, produkty
blacharskie dla budownictwa, boazeria metalowa, kosze metalowe,
sita jako maszyny lub części maszyn, meble.
(111) 324072
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) TESTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESTCHEM
(540)

(210) 497822

(210) 497465
(591) niebieski, jasnoniebieski, fioletowy, granatowy
(531) 01.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przygotowywania wszelkiego
rodzaju próbek laboratoryjnych w szczególności: mieszalniki, młynki
laboratoryjne, młynki wibracyjne, młynki żarnowe, prasy, kruszarki,
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maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny
dla górnictwa, 9 analizatory, aparatura do analizy inna niż do celów
medycznych, instrumenty i urządzenia pomiarowe, próbobiorniki
do materiałów sypkich, dzielniki prób, urządzenia do schładzania
i stabilizacji temperatury spektrometrów, dyfraktometrów rentgenowskich, mikroskopów elektronowych, aparaty rentgenowskie
inne niż do celów medycznych, spektrometry oraz dyfraktometry
rentgenowskie, urządzenia zabezpieczające przed promieniami
rentgenowskimi do celów innych niż medyczne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych
niż medyczne, 37 instalacja, naprawa i serwisowanie analizatorów
i urządzeń do przygotowywania wszelkiego rodzaju próbek laboratoryjnych, spektrometrów oraz dyfraktometrów rentgenowskich,
maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego i górnictwa.

(111) 324073
(220) 2019 03 28
(210) 497869
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 27
(732) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NESURA
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych
brwi, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne,
żel do brwi, kosmetyki do rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci.
(111) 324074
(220) 2019 02 25
(210) 496412
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ
CHARAKTERNI, Żabno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARAKTERNI FIRST TO FIGHT CH
(540)
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niu i magazynowaniu, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
wynajem magazynów, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, składowanie, magazynowanie, załadunek statków.

(111) 324076
(220) 2019 02 27
(210) 496472
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) KOSMALSKI TOMASZ SHIFT7, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHIFT SEVEN
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 27.07.11, 24.15.07, 26.03.23, 29.01.03
(510), (511) 9 fotowoltaiczne moduły, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 12 pojazdy
elektryczne, 37 montaż i konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznej, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 324077
(220) 2019 02 27
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) MABUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABUDO ROBUST
(540)

(210) 496501

(531) 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne,
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe).
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.04,
26.01.18, 26.01.21, 26.01.12
(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, koszulki
sportowe typu rashguard, spodnie, trykoty.
(111) 324075
(220) 2019 02 26
(210) 496435
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 20
(732) ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÖHLIG SUUS LOGISTICS
(540)

(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe oraz pośrednictwo w sprawach
finansowych, usługi agencji celnych, 39 usługi kurierskie, logistyka,
spedycja, w tym spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi dostarczania paczek,
przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo frachtowe,
usługi w zakresie transportu, w tym transport drogowy, lotniczy
i morski, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi pośrednictwa w składowa-

(111) 324078
(220) 2019 02 27
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) MABUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABUDO RAPID
(540)

(210) 496503

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne,
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe).
(111) 324079
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) LIU XIAOLING, Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) max-one
(540)

(210) 496561

(531) 01.01.02, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia do ładowania baterii, Urządzenia do ładowania, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania,

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Kable do baterii, Kable typu
jack, Elektryczne kable do ładowania, Urządzenia do ładowania baterii, Przedłużacze, Przedłużacze elektryczne, Myszy do komputera,
Sprzęt komputerowy, Słuchawki, Słuchawki muzyczne, Słuchawki
douszne, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki douszne do telefonów komórkowych, Słuchawki [zakładane na głowę], Radia, Radia
przenośne, Radia zasilane energią słoneczną, Radia wyposażone
w zegar, Odtwarzacze MP3, Odtwarzacze MP4, Odtwarzacze audio,
11 Urządzenia oświetleniowe, Lampy (urządzenia oświetleniowe),
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Latarki.

(111) 324080
(220) 2019 03 01
(210) 496603
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 08
(732) INSURTECH VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agently
(540)
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(540) TRISTAR
(540)

(531) 01.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno kominkowe,
sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry drzewne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku jako paliwo.
(111) 324085
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 17
(732) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET
(540)

(210) 499176

(591) czerwony, fioletowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, 36 ubezpieczenia.
(111) 324081
(220) 2019 03 01
(210) 496606
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 08
(732) KOBYLARZ MAŁGORZATA FIRMA HANDLOWA MARGARET,
Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOJA
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, koszule, kamizelki, kombinezony, swetry,
kurtki, płaszcze, tuniki, sukienki damskie, spódnice, spodnie, szorty,
czapki, szaliki, kardigany.
(111) 324082
(220) 2019 03 04
(210) 496661
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 ONLY ONE
(540)

(591) złoty
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.02
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, 41 produkcja
programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 324083
(220) 2019 04 25
(210) 499174
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 17
(732) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRISTAR
(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno kominkowe,
sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry drzewne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne, do użytku jako paliwo.
(111) 324084
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 17
(732) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 499175

(591) żółty, czarny, biały
(531) 01.01.04, 14.03.13, 26.02.03, 26.05.08, 26.05.13, 26.05.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet drzewny, brykiet drzewny, drewno kominkowe,
sprasowane trociny drzewne, rozpałki, wióry drzewne, zrębki drzewne, zrzyny drzewne do użytku jako paliwo.
(111) 324086
(220) 2019 04 05
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) E-GARDEROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E GARDEROBE
(540)

(210) 498283

(531) 09.03.05, 12.01.19, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, w szczególności suknie, sukienki, marynarki, spodnie, spódnice, bluzki, koszule, płaszcze, kombinezony,
35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży i wynajmu w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej w odniesieniu do odzieży, akcesoriów
odzieżowych i obuwia, w tym również na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 45 wypożyczanie odzieży damskiej, w szczególności suknie, sukienki, marynarki, spodnie, spódnice, bluzki, koszule, płaszcze, kombinezony,
wypożyczanie strojów wieczorowych i pozostałej odzieży eleganckiej, wypożyczanie toreb na ramię.
(111) 324087
(220) 2019 04 05
(210) 498313
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) SENSEMAKER SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SenseMaker SOFTWARE
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 324088
(220) 2019 03 04
(210) 496665
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) HEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalety (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMARPOL
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 07.15.06, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 24.17.02, 26.11.08
(510), (511) 39 gromadzenie i transport złomu elektronicznego, ładowanie złomu, składowanie odpadów, transport odpadów, transport
ładunków, transport drogowy, organizowanie transportu ładunków,
transport i przechowywanie odpadów, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport metali kolorowych i kabli), 40
recykling złomu, recykling metali, recykling, usługi recyklingowe,
recykling odpadów, przetwarzanie odpadów.
(111) 324089
(220) 2019 03 05
(210) 496729
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSZKIETER
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 324090
(220) 2019 03 05
(210) 496730
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) STYCZYŃSKI PAWEŁ COECCO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COECCO
(510), (511) 1 preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, mikroorganizmy (kultury-) inne, niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, środki do oddzielania tłuszczów, składniki
chemiczne do uzdatniania wody, preparaty do klarowania, środki
zmiękczające wodę, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo],
nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, 13 amunicja, amunicja
do broni palnej, artykuły pirotechniczne, flary ratunkowe, materiały
wybuchowe lub pirotechniczne, materiały wybuchowe, acetylo-nitroceluloza, bawełna strzelnicza, proch [materiał wybuchowy], proch
strzelniczy, zapalniki do materiałów wybuchowych, broń palna, broń
palna sportowa, pistolety [broń], rewolwery, broń harpunowa, tłumiki do broni, zamki do broni palnej, przyrządy do ładowania nabojów,
łuski nabojowe, spłonki nabojowe, inne niż zabawki, szczotki do broni palnej, walizki na karabiny, futerały na broń do broni palnej, 35 do-
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radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pokazy towarów, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
37 usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, usługi
doradcze związane z wyburzaniem budynków, tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, dezynfekcja, deratyzacja, naprawa lub konserwacja broni
palnej, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
broni palnej, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, ekspertyzy w zakresie technologii, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, badania chemiczne, analizy chemiczne, badania mikrobiologiczne, analizy wody, opracowywanie i testowanie metod
produkcji chemicznej, audyt energetyczny, doradztwo w zakresie
oszczędności energii.

(111) 324091
(220) 2019 03 05
(210) 496731
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA NATURALNIE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 324092
(220) 2019 03 06
(210) 496774
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENDAFIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób przewlekłych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu oddechowego.
(111) 324093
(220) 2019 03 06
(210) 496787
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 01.03.02, 01.15.24, 05.01.03, 05.01.16, 26.01.01, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane,
36 kredytowanie, pożyczki, finansowanie, 41 konferencje, kongresy,
konkursy, szkolenia, publikacje multimedialne, publikowanie.

Nr 12/2019
(111) 324094
(220) 2019 03 07
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) WAŃKOWICZ MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apetilac
(540)
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(210) 496820

(591) jasnobrązowy, biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 09.01.10
(510), (511) 29 mleko w proszku, 35 reklama, usługi marketingowe,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama online z a pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, badania
opinii publicznej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż
mleka w proszku.
(111) 324095
(220) 2018 11 26
(210) 493129
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 27
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚKSM
(510), (511) 1 środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla
przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe
dla przemysłu szklarskiego, chemicznego i materiałów budowlanych,
preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb
i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamiol), środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu,
19 budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa, zaprawy
budowlane, 37 kopalnictwo minerałów, górnicze roboty wydobywcze
surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
(111) 324096
(220) 2019 01 14
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 06
(732) PEREC SZYMON, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la Famiglia PIZZERIA
(540)
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dla gości w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach i barach, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.

(111) 324097
(220) 2018 12 27
(210) 494276
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) A&E Television Networks, LLC, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) OPOWIEM CI O ZBRODNI
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, mianowicie seria programów multimedialnych obejmująca tematy z dziedziny ogólnych zainteresowań ludzkich, rozprowadzana za pośrednictwem rożnych platform,
przy wykorzystaniu wielorakich środków transmisyjnych, usługi rozrywkowe, mianowicie serial telewizyjny obejmujący tematy z obszaru ogólnych zainteresowań ludzkich, udostępnianie strony internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki.
(111) 324098
(220) 2018 12 11
(210) 493696
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) RELAXUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 324099
(220) 2019 01 06
(210) 494517
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 23
(732) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt GWARANTOWANA
HACCP JAKOŚĆ GMP+ NON GMO Mg SODA Magnezowany
wodorowęglan sodu o wydłużonym okresie buforowania
przedżołądków 10% Czystego Magnezu SOYMAX Sp. z o.o. Al. W.
Witosa 20 20-315 Lublin soymax@soymax.pl www.soymax.pl tel,
81 44 82 888, 81 44 82 999 fax 81 44 10 429
(540)

(210) 494718

(591) czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
11.01.09, 11.01.17, 01.15.05
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów

(591) biały, czarny, fioletowy, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 25.01.15, 19.01.11
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla zwierząt,
pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna
do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone
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produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla
zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąka sojowa
jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt,
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce
w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze
zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla
zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia przez
zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny
pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla
zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię lniane
jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia
przez zwierzęta, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta,
pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty
zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone
na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt,
pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka,
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt,
mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla
zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt,
preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla
zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla
zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt,
pokarmu dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających
siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt,
artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych
pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla
zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych
w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla
zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia przez
zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia
przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein
pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz
dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia
lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych
do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia
przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz
zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów
z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych
z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt.

(111) 324100
(220) 2016 12 15
(151) 2019 09 13
(441) 2019 03 25
(732) MAKAREWICZ EDWARD, Płoty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLIK

(210) 465254

Nr 12/2019

(510), (511) 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
zestawy do montażu domów z prefabrykatów, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, pokrycia ścienne nie z metalu, profile niemetalowe dla budownictwa.

(111) 324101
(220) 2018 06 06
(151) 2019 09 09
(441) 2018 10 08
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensident ALOE VERA & PROPOLIS
(540)

(210) 486789

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy ustnej.
(111) 324102
(220) 2018 06 06
(210) 486794
(151) 2019 09 09
(441) 2018 10 08
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Diosleg Active
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5
plastry, plastry do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne.
(111) 324103
(220) 2018 06 06
(151) 2019 09 09
(441) 2018 10 08
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensident
(540)

(210) 486801

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy ustnej.
(111) 324104
(220) 2018 06 06
(151) 2019 09 06
(441) 2018 10 08
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carbodent
(540)

(210) 486802

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycz-
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nych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy ustnej.

(540) ProBioMinerał
(540)

(111) 324105
(220) 2018 06 06
(151) 2019 09 06
(441) 2018 10 08
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Juniordent
(540)

(531) 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 probiominerał,
kremy, odżywki, balsamy, maseczki z probiominerałem, kosmetyki
na bazie probiominerału, 5 preparaty z probiominerałem dla celów
medycznych.

(210) 486803

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny jamy ustnej.
(111) 324106
(220) 2018 06 11
(210) 486931
(151) 2019 09 13
(441) 2018 10 08
(732) MIEJSKI DOM KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, Ostrów
Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moda na Folklor
(540)

(591) biały, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, czerwony,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 324107
(220) 2018 12 14
(210) 493859
(151) 2019 09 18
(441) 2019 03 11
(732) BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wejherowo (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, czarny, biały, czerwony
(531) 07.01.08, 07.01.10, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, 41 edukacja, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe,
usługi wydawnicze.
(111) 324108
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) SALEREK SŁAWOMIR JERZY, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 494251

(111) 324109
(220) 2018 12 27
(151) 2019 09 18
(441) 2019 02 18
(732) SKŁODOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tykocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST OF SKŁODOWSCY
(540)

(210) 494266

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoczerwony
(531) 03.04.13, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna.
(111) 324110
(220) 2019 01 24
(210) 495166
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CX
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne
niż do maszyn, zestawy kołowe metalowe do rusztowań metalowych, metalowe koła do pojemników metalowych, kółka samonastawne metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem metalowe,
wyroby metalowe produkowane w procesie obróbki mechanicznej:
koła i zestawy kołowe metalowe, wyroby metalowe, w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica
metalowa sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kotki rozporowe,
kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki
budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn: łożyska
toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy
do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części
maszyn produkowane na specjalne zamówienie, części zamienne
do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe,
pasy zębate, pasy taśmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze
do piast kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne do maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe,
12 piasty do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 17 pierścienie uszczelniające,
uszczelnienia czołowe obrotowych elementów maszyn, podkładki
elastyczne, uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, pierścienie gumowe, gumowe
artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej,
profile z gumy pełnej, profile z gumy porowate, 20 koła do wózków
podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych, kółka
samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem
niemetalowe, elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn:
łożysk tocznych i ślizgowych, akcesoriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych, pasów klinowych, znormalizowanych części maszyn,
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sprzęgieł, części maszyn, sprzęgieł, części maszyn produkowanych
na specjalne zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczelniających,
części zamiennych do maszyn oraz części samochodowych, usługi
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni z następującymi towarami: koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż
do maszyn, metalowe zestawy kołowe do rusztowań metalowych,
metalowe kota do pojemników metalowych, kółka samonastawne
metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem metalowe, wyroby
metalowe produkowane w procesie obróbko mechanicznej: koła
o zestawy kołowe metalowe, wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica
metalowa sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką
główką, metalowe haki i jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne
niż do maszyn, metalowe elementy stolarki budowlanej, metalowe
nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki szpilki,
śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki
złącz i złączki, części do maszyn: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe,
akcesoria do łożysk tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy,
łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane
części do maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, części maszyn produkowanych na specjalne zamówienie, części zamienne do maszyn, narzędzia do części
maszyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, kota
pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe
płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zestawy łożysk
rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne do maszyn
i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, piasty do kół pojazdów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, pierścienie uszczelniające, uszczelnienia obrotowe do elementów maszyn, podkładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia
techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie gumowe, gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnienia
z gumy pełnej i porowatej, profile z gumy pełnej i porowatej, koła
do wózków podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne
z hamulcem niemetalowe, usługi w zakresie prowadzenia sklepów
i hurtowni oferujących towary: wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica
metalowa-sprężyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe haki jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki
metalowe, kołki do ścian, metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe elementy stolarki budowlanej,
metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski,
zawieszki złącz i złączki, części do maszyn, w szczególności: łożyska
ślizgowe, główki cięgieł, łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, narzędzia do części maszyn, oprawy do łożysk tocznych,
pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy
napędowe pasy klinowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
tuleje łożyskowe, złącza uszczelniające, znormalizowane części maszyn, części maszyn produkowane na specjalne zamówienie, zamienne części maszyn, piasty kół pojazdów, piasty do kół pojazdów,
uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub
fibry, elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki .

(111) 324111
(220) 2019 01 28
(210) 495273
(151) 2019 09 11
(441) 2019 03 18
(732) HANKUS-SZCZEPANIK EWELINA GTH POLSKA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gth
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(111) 324112
(220) 2019 02 07
(210) 495689
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SETKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 324113
(220) 2019 02 07
(210) 495691
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANTYNA LA MELINA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami i transportem,
usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni,
usługi restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych,
usługi cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje
oferujące dania na wynos, bary szybkiej obsługi (snack bary), stołówki kafeterie (bufety), rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura
zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji
pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele, rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hostelach.
(111) 324114
(220) 2019 02 19
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) KOZACZUK ROMAN, Uhrusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBALL Roman Kozaczuk
(540)

(210) 496090

(591) szary, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 monety, monety pamiątkowe, monety do kolekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, żetony miedziane, numizmaty, medale, medale pamiątkowe, 36 wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wyceny produktów numizmatycznych, działalność
monetarna.
(111) 324115
(220) 2018 12 13
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732) CHAAYA MARIO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) le goût
(540)

(210) 493824

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03.07.10, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 30 czekolada, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wypieki, wy-
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roby cukiernicze, czekolada i desery, desery czekoladowe, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [na bazie czekolady],
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze mrożone, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby
cukiernicze o smaku miętowym (nielecznicze-), wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem
owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wyroby piekarnicze, substytuty czekolady, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, pływające wyspy [deser], puddingi, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, produkty na bazie czekolady,
sól, przyprawy i dodatki smakowe, preparaty do produkcji słodyczy,
praliny z waflem, posypka czekoladowa, polewy piankowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, polewa lub posypka czekoladowa, pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty na bazie
czekolady, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
owocowe (galaretki-) [słodycze], owoce w polewie czekoladowej,
nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nugat, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze
wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku
mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, naleśniki, musy deserowe, musy czekoladowe, musy (wyroby cukiernicze),
mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone torty jogurtowe,
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze,
migdały w polewie czekoladowej, marcepan w czekoladzie, mieszanki czekolady na gorąco, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe
słodycze, kremy czekoladowe, kremy budyniowe custard [pieczone
desery], gofry z polewą czekoladową, gofry czekoladowe, desery
z muesli, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowe fondue,
czekoladowe dodatki smakowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
czekoladki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada nielecznicza, czekolada na polewy lub posypki, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, crème caramel [karmelowy deser],
cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, ciasto
na biszkopty, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki,
batony i guma do żucia, lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, owocowe lody, lody mleczne, spożywcze (lody), lody spożywcze, sorbety [lody], lody zawierające czekoladę, lody
z owocami, jadalne lody owocowe, sorbety [wodne lody], sorbety
[lody wodne], lody bez mleka, lody wodne [sorbety], lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody spożywcze i lód, lody o smaku czekoladowym, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato),
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, jogurt mrożony [lody spożywcze],
mieszanki na sorbety [lody], słodycze lodowe, musy (słodycze),
słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze,
słodycze o smaku owocowym, słodycze o smaku lukrecji, słodycze
z oleju sezamowego, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze miętowe
[inne niż do celów leczniczych], sól, przyprawy i dodatki smakowe,
nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych,
nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, słodycze o smaku mięty
(nielecznicze-), nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej,
nielecznicze słodycze w postaci nugatu, słodycze lodowe w postaci lizaków, piankowe słodycze na bazie cukru, nielecznicze słodycze
w postaci toffi, nielecznicze słodycze w postaci karmelków, słodycze
na bazie mięty [nielecznicze], słodycze (nielecznicze-) na bazie miodu, słodycze z gotowanego cukru.

(732) GŁOGOWSKI MICHAŁ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C creadoor.
(540)

(111) 324116
(151) 2019 09 05

(591) czarny, różowy
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12

(220) 2019 03 12
(441) 2019 05 20

(210) 497028
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02,
26.05.01, 27.01.01, 27.01.04
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pokrycia ścienne niemetalowe,
20 drzwi do mebli, meble, 40 grawerowanie.
(111) 324117
(220) 2019 03 15
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) JAKUBCZYK BARTŁOMIEJ, Opole (PL);
DZIARMAGA MARIUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fighting games challenge
(540)

(210) 497216

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 02.09.18, 01.15.11
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa, sportowa, kulturalna. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 324118
(220) 2019 03 15
(210) 497221
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLEX MILCH
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt,
koncentraty dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
premiksy, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty
żywieniowe do hodowli zwierząt, kiszonki, mączka dla zwierząt,
mączka rybna na pasze dla zwierząt, napoje dla domowych zwierząt
hodowlanych, pasze odżywcze i wzmacniające, mieszanki mineralne dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny dla zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, wapno do pasz, odżywki i substancje
wzmacniające dla zwierząt, koncentraty mleczne dla zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, zakwaszacze paszowe, konserwanty paszowe.
(111) 324119
(220) 2019 03 19
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) BOBER RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBRA
(540)

(210) 497334
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(510), (511) 3 bazy pod makijaż w postaci past, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, fluid do makijażu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kreda do makijażu, kredki do makijażu, kredki
do makijażu oczu, makijaż do podwajania powiek, makijaż teatralny,
ołówki do makijażu, podkłady do makijażu, preparaty do makijażu,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi
w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu do twarzy i ciała, puder do makijażu, puder sypki do makijażu, środki do makijażu
oczu, środki do usuwania makijażu, 18 kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, pudełka z kosmetykami do makijażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy
i innych rzeczy osobistych, 21 aplikatory do makijażu, aplikatory
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki do makijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, 35 usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
do makijażu, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hurtowni,
również przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary
branży kosmetycznej, części do wymienionych towarów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku do celów reklamowych, organizowanie
aukcji internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami
dokonywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się
za pośrednictwem Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie promocji sprzedaży, reklama i promocja
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych.

(111) 324120
(220) 2019 03 19
(210) 497335
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKI REGIONALNE
(540)

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06
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(510), (511) 33 wódki, wódki smakowe, napoje alkoholowe na bazie
wódki, 35 reklama za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, agencje informacji handlowej, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, administrowanie hotelami, pensjonatami, zarządzanie hotelami, pensjonatami, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, 43 usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary, puby, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe.

(111) 324121
(220) 2019 03 21
(210) 497492
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) R4R
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów.
(111) 324122
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Resi 4 Rent
(540)

(210) 497495

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów.
(111) 324123
(220) 2019 03 21
(210) 497496
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Resi4Rent
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów.
(111) 324124
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) PASOL-PACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasol
(540)

(210) 497498

(591) czerwony, biały
(531) 26.02.01, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12,
29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej
i preparatów zbożowych: bagietki, bułeczki słodkie, bułki, chałki,
chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, kajzerki, krakersy, precle,
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rogale, spody do pizzy, suchary, makarony spożywcze, wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, bezy, biszkopty, ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, drożdżówki, gofry, herbatniki, keksy, krajanki,
kremówki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki,
paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, sękacze, szarlotki, torciki,
torty, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane,
waflowe torty i torciki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, wyroby czekoladowe, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania, owocowe galaretki jako słodycze, lody spożywcze, desery lodowe, rolady
i torty lodowe, sosy do deserów, cukier, kakao, wyroby z kakao, kawa,
kawowe aromaty, środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych: aromaty do żywności, aromaty owocowe naturalne,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, makarony, kluski (gotowane i surowe, nadziewane i nienadziewane), kuskus, pierogi, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie żywności (w tym wyrobów piekarniczych i cukierniczych, słodyczy, deserów, produktów
delikatesowych, środków spożywczych), dystrybucja materiałów reklamowych (w tym ulotek promocyjnych oraz broszur reklamowych),
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności, 39 usługi transportu drogowego (w tym transportu żywności), organizowanie i logistyka transportu drogowego, pakowanie,
magazynowanie i dostawa żywności, 40 wyrób produktów na zamówienie, przetwarzanie żywności, 43 usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach,
karczmach, restauracjach, stołówkach, usługi cateringu w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa imprez, przyjęć, bankietów, wesel zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, usługi hotelowe.

(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane,
mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, mięso mielone,
podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, ekstrakty mięsne, przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki,
pasztety na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki,
wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne
na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne,
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: mięso, przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy
mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia
i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne, tłuszcze
jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych i promocyjnych, 40 ubój zwierząt,
przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców
mięsnych, usługi w zakresie konserwowania żywności, wędzenie
żywności, obróbka odpadów, osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyrobów wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.

(111) 324125
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) BERNAT MARIUSZ, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat&fit
(540)

(111) 324128
(220) 2019 03 22
(210) 497577
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEBETTO
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła pojazdów, kółka samonastawne
do wózków, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
podwozia pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych,
wózki spacerowe dziecięce, pokrycia stałe wózków dziecięcych,
buciki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na zakupy, 18
nosidełka dla dzieci, parasole, parasolki, plecaki, siatki na zakupy,
torby na kółkach, torby podróżne na ubranie, torby na zakupy, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, 28 balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek, zabawki, gry automatyczne lub
na żetony, gry planszowe, gry towarzyskie, huśtawki, karty do gry,
klocki jako zabawki, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, łamigłówki,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sanki, układanki, choinki
z materiałów syntetycznych, stojaki do choinek, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa
dla dzieci, toreb, galanterii, zabawek, gier i towarów dla dzieci,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni z wózkami dziecięcymi, fotelikami bezpieczeństwa dla dzieci,
torbami, galanterią, zabawkami, grami, towarami dla dzieci.

(210) 497500

(591) ciemnoszary, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, dodatki odżywcze, suplementy diety.
(111) 324126
(220) 2019 03 21
(210) 497508
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Resi for Rent
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe usługi rezerwacji pokojów.
(111) 324127
(220) 2019 03 21
(210) 497510
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) TOŁOCZKO TOMASZ FIRMA TOŁŁOCZKO, Kruszyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T.Tołłoczko & syn Rok założenia 1993
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 25.01.15

(111) 324129
(220) 2019 03 22
(210) 497591
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) TKACZYK KAROLINA BAMBOLA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bombelkovo
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(732) JOŃCA ANNA BUBALA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUBALA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska, bluzki, spódnice, sukienki, spodnie,
marynarki, swetry, płaszcze.
(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.11, 25.01.99, 26.01.03, 05.03.99, 26.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: mebli dla dzieci, przewijaków dla niemowląt, tipi, huśtawek, paneli tapicerowanych, jako akcesoriów meblowych, czujników snu, przytulanek, niań elektronicznych, artykułów
pościelowych, bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, koców, narzut,
pokrowców na przewijaki, ochraniaczy tekstylnych na szczebelki łóżeczek dla dzieci, organizerów tekstylnych do łóżeczek dziecinnych, akcesoriów pościelowych dla niemowląt do spania i otulania, śpiworków,
rożków do owijania niemowląt, baldachimów, mat dla dzieci do zabawy oraz mat edukacyjnych, leżaków, koszy Mojżesza, koszy i koszyków,
kołysek dla niemowląt, bujaków dla dzieci, wanienek do kąpieli niemowląt, myjek, termoforów i wkładów do termoforów, etui na chusteczki mokre, zabawek i przedmiotów do zabawy, gier, suchych
basenów z piłeczkami do zabawy, rowerków i hulajnóg dziecinnych,
układanek, publikacji drukowanych, książek, książeczek dla dzieci, obrazków, ramek do obrazków, stolików interaktywnych pobudzających
rozwój umysłowy i manualny dziecka, pozytywek, i karuzeli, projektorów dla dzieci łączących funkcje lampki nocnej, projektora obrazków
oraz odtwarzacza melodii, zjeżdżalni, artykułów oświetleniowych, dywanów, mat podłogowych, tapet, firanek i zasłon, liter z tkanin, jako
artykułów dekoracyjnych, poduch do karmienia niemowląt i dzieci,
gryzaków, smoczków, zawieszek do smoczków, butelek do karmienia,
kubeczków do picia, talerzy, termosów, miseczek, sztućców dla dzieci,
śliniaków, toreb i kosmetyczek na akcesoria do pielęgnacji dzieci, plecaków, nocników, szczoteczek do zębów, termometrów do mierzenia
temperatury wody, fotokart, wózków dla niemowląt i dla dzieci, wkładek do wózka, ochraniaczy na pasy i pałąki do wózka, nosidełek dla
niemowląt, chust do noszenia niemowląt, wyprawek dla niemowląt,
etui na książeczki zdrowia dla dzieci.
(111) 324130
(220) 2019 03 25
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) MIERNICZEK WALDEMAR, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 497636

(591) żółty, zielony, czerwony
(531) 26.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne (pokazy), produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi rozrywkowe, 42
tworzenie platform komputerowych, hosting stron internetowych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 324131
(151) 2019 09 10

(220) 2019 03 28
(441) 2019 05 20

(210) 497828

(111) 324132
(220) 2019 03 28
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ti’Streptitis
(540)

(210) 497849

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(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.
(111) 324133
(220) 2019 03 28
(210) 497850
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 20
(732) STOWARZYSZENIE MALINOWY KRÓL, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALINOWY KRÓL
(510), (511) 31 pomidory.
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(111) 324134
(220) 2019 03 28
(210) 497851
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) LASKOWSKI PRZEMYSŁAW TECH-KOM, Żabikowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH-KOM
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kosiarki, siewniki, opryskiwacze rolnicze, kultywatory.
(111) 324135
(220) 2019 03 28
(210) 497841
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) BURDEŃSKI SEBASTIAN DENTAL FACTORY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTAL FACTORY
(540)

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
dentystyczne.
(111) 324136
(220) 2019 03 28
(210) 497854
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMPRE
(510), (511) 17 taśmy, folie i membrany na bazie tworzywa sztucznego i/lub metalu, papieru do celów izolacyjnych, izolujących,
uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do zamykania, dla ochrony
powierzchni przed wibracją, taśmy rozprężne do w/w celów.
(111) 324137
(220) 2019 03 28
(210) 497858
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) e-PPK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych,
komputerowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe,
oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do mediów i publikowania, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, 35 pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi inwestycyjne, usługi
finansowo-inwestycyjne, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, usługi telefoniczne, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
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ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi projektowania.

(111) 324138
(220) 2019 03 29
(210) 497926
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKIEGO Słodkiego
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.13, 27.05.17, 08.01.16, 02.09.01
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne), formy, foremki (przybory kuchenne), garnki kuchenne, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łapki do garnków, łopatki do ciast,
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, maty
do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów,
miksery, nieelektryczne, do celów domowych (blendery), miseczki,
miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nieelektryczne młynki kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki (sprzęt kuchenny), patelnie, patery, pędzle kuchenne, piknikowe (koszyki-)
z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki pod garnki, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski
(tace), przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki
chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita (przybory gospodarstwa domowego), przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki
do dań, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, rękawice do piekarnika,
rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, serwisy (zastawy
stołowe), serwisy do herbaty, słoiki na ciastka, szczypce do cukru,
szklane naczynia do picia, szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy
do napojów, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, tyłki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe,
wazony, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 galaretki jadalne, produkty
mleczne, ryż z mlekiem w proszku, kasza manna z mlekiem w proszku, zupy w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub słodzone
stewią lub ksylitolem i/Iub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 30 mieszanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty
żywnościowe z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
słodkie desery, musy owocowe, słodkie desery w proszku, kremy
i polewy do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, puddingi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub
słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu,
i/lub wegetariańskie, 35 reklama szeroko rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem błoga, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów
telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line,
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41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(111) 324139
(220) 2019 03 29
(210) 497934
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)
(540) (znak słowny)
(540) INTEL AGILEX
(510), (511) 9 układy scalone, programowalne układy scalone, półprzewodniki.
(111) 324140
(220) 2019 03 25
(210) 497638
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Centro
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe,
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 324141
(220) 2019 04 01
(210) 497965
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) BAJOR MICHAŁ, Pęcice Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Michał Bajor
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrane taśmy muzyczne, nagrane płyty kompaktowe, nagrane płyty
DVD, VCD, nagrane dyski, nośniki nagrań cyfrowych, magnetyczne
nośniki danych, 16 fotografie, afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, książki, publikacje, śpiewniki, etykiety, okładki i obwoluty
do płyt z nagraniami muzycznymi, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi artystów teatralnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów i spektakli, produkcja, realizacja i wykonywanie przedstawień teatralnych
i widowisk rozrywkowych, produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych z kulturą, usługi w zakresie organizowania i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
impresariów.
(111) 324142
(220) 2019 04 01
(210) 497977
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BlueComplex
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 324143
(220) 2019 04 01
(210) 497982
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FertiChem
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.

(111) 324144
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STILE
(540)
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(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi niemetalowe.
(111) 324145
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyróżnienie Grand Prix Farmacji 2019
(540)

(210) 497988

(591) granatowy, biały, złoty, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.01.04, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.16,
26.04.04, 26.04.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi badania rynku,
usługi badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 41 nauczanie,
rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie
wystaw, organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 324146
(220) 2019 04 01
(210) 497990
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) MIOTK MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polisenso
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi
nauczania języka angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi
w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków
obcych, nauczanie, nauczanie języków, nauczanie języków obcych,
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opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, edukacja językowa, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], kursy językowe, wydawanie
nagród edukacyjnych.

(111) 324147
(220) 2019 04 01
(210) 497991
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) PAJKA LESZEK HALO TRANS TAXI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALO 196-23 TAXI
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport.
(111) 324148
(220) 2019 04 01
(210) 497994
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) STRZESAK DANUTA PIERWSZY NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK
I PRZEDSZKOLE LEŚNA CHATKA PUCHATKA, Zakrzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE LEŚNA CHATKA PUCHATKA
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 07.01.11, 27.05.01, 26.01.21, 29.01.13
(510), (511) 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nauka gimnastyki, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 43 usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], żłobki dla dzieci, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 45 opieka
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 324149
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruszkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELT-Servo
(540)
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elektrycznego, kable izolowane do instalacji elektrycznych, kable
i przewody elektryczne, przewody uziemiające, przewody instalacji elektrycznych, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, druty
[przewody] elektryczne, rurki izolacyjne na kable elektryczne, osłony na kable elektryczne, elektryczne kable do ładowania, kable
do transmisji danych, kable do nadawania i odbierania sygnałów
telewizji kablowej, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne,
kable uziemiające, przewody telefoniczne, przewody elektryczne
ze stopów metali, przewody elektryczne izolowane.

(111) 324150
(220) 2019 03 20
(210) 497428
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DENTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLLUDENT
(540)

(591) biały, niebieski, jansoniebieski, granatowy, fioletowy,
jasnoszary, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09,
26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów medycznych,
higieniczne śliniaki dentystyczne, higieniczne śliniaki zabiegowe,
higieniczne serwety dentystyczne, higieniczne serwety ochronne
do celów dentystycznych lub medycznych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, bandaże higieniczne, waciki do celów
medycznych, 10 prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła
na łóżka chorych, prześcieradła nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, śliniaki stomatologiczne, serwety stomatologiczne, pokrowce na fotele dentystyczne, pokrowce na zagłówki foteli dentystycznych, dwustronne
serwety ochronne stomatologiczne.
(111) 324151
(220) 2019 03 21
(210) 497476
(151) 2019 09 06
(441) 2019 05 13
(732) VET-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) thyroxavet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający lewotyroksynę.
(111) 324152
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) WAŁASZEWSKI KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1. Ko 2. Ra 3. Bu 4. Ku
(540)

(210) 497480

(210) 497998

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 kable sterownicze do maszyn i silników, przewody
dźwigów, 9 kable elektroenergetyczne, kable do transmisji sygnału

(591) biały, czarny, czerwony, zielony, szary
(531) 26.01.05, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.02.16, 26.02.17,
26.02.18, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.03, 27.05.05, 29.01.15,
27.07.25
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(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, tabele drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, papierowe
materiały dydaktyczne, afisze, plakaty, materiały drukowane do celów instruktażowych, 41 usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne,
testy edukacyjne, pokazy edukacyjne, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja językowa, gimnastyka (instrukcje-), kształcenie głosu,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, lekcje gimnastyki, nauczanie w zakresie zdrowia, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć,
prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi edukacyjne
w zakresie zdrowia, trening osobisty [szkolenie], trenowanie, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych,
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, edukacja sportowa, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka gimnastyki, usługi edukacyjne w zakresie sprawności
fizycznej, rozrywka, usługi rozrywkowe.

(111) 324153
(220) 2019 03 21
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) R4R LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R4R
(540)

(210) 497483

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 26.11.03,
26.11.12, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
organizowanie wynajmu nieruchomości, 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów.
(111) 324154
(220) 2019 03 19
(210) 497364
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) MEDICAL VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERVITA KLINIKA ZDROWEGO CZŁOWIEKA
(540)

(591) turkusowy, szary
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 06.19.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych.
(111) 324155
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 497412

Nr 12/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUREO
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.02.01, 26.02.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne.
(111) 324156
(220) 2019 02 25
(210) 496361
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURAPOL S.A.
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 07.01.08,
07.01.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze,
koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne
i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane
niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych
konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach,
usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie:
budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług
remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien, usług instalacyjnych
urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42
projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia,
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojaz-
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dowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury,
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie
budownictwa.

(111) 324157
(220) 2019 02 26
(210) 496438
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Galewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLWIT GROUP
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 20 stelaże meblowe, podstawy łóżek, nogi drewniane
do mebli, listwy drewniane, 40 mechaniczna obróbka drewna okrągłego i tartacznego oraz tworzyw drewnopochodnych.
(111) 324158
(220) 2019 03 20
(210) 497423
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) APSYS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AT YOUR SERVICE CLIENT COMFORT PROGRAMME
(540)
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ki, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji,
inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, usługi
developerskie w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej,
zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi,
wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych
i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych, zarządzanie inwestycjami, ocena i wycena galerii handlowych, 41 publikowanie informacji z zakresu efektywności
działań centrów handlowych, handlu i usług, prowadzenie szkoleń
i analiz z zakresu efektywności działalności centrów handlowych
i efektywności handlu i usług, badania edukacyjne, 42 usługi w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, dekoracja wnętrz,
odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie
architektoniczne i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi
w zakresie planowania urbanistycznego, w tym projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, badanie jakości
produktów, ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, planowanie
budowy nieruchomości, projektowanie budynków, w tym galerii handlowych, projektowanie umeblowania i wyposażenia pomieszczeń
handlowych i usługowych, projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, doradztwo projektowe, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni
wokół budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych.

(111) 324159
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) SZEWC PAWEŁ CARP GRAVITY, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gravity
(540)

(210) 496535

(531) 14.03.11, 21.03.15, 24.15.11, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski.
(591) jasnoszary, czerwony, écru, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi badania
rynku, w tym rynku nieruchomości, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów,
zarządzanie kolekcjami sztuki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, dobór personelu
za pomocą testów, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami
budowlanymi oraz dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, wyceny handlowe, agencje informacji handlowej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu,
udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlowej, doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania i analiza
badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży
handlowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej,
prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych
z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztu-

(111) 324160
(220) 2019 02 25
(151) 2019 08 27
(441) 2019 04 23
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OHELO
(540)

(210) 496427

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte
metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
35 reklama.
(111) 324161
(220) 2019 02 25
(210) 496430
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) CZAJEWSKI PIOTR ASTATINE, Szczawno-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASTATINE
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, obuwie, nakrycia
głowy, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież dżinsowa, paski
[odzież], odzież rekreacyjna, rękawiczki jako odzież, okrycia wierzchnie,
daszki [nakrycia głowy], bielizna, akcesoria na szyję, opaski na głowę,
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opaski na szyję [części odzieży], 35 reklama i promocja sprzedaży, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej także w sklepie internetowym, związane ze sprzedażą odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej oraz
akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, ozdób w formie biżuterii, bransoletek, breloczków, wisiorków, zawieszek, smyczy, w formie
pasków do noszenia, toreb, torebek, plecaków, saszetek biodrowych,
ozdób do ubrań, ozdób do nakryć głowy, ozdób do włosów.

(111) 324162
(220) 2019 03 19
(210) 497403
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) ZONIUK MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Well played me
(510), (511) 25 odzież; odzież męska; odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, koszulki, podkoszulki, bluzy, spodnie, koszule, bielizna,
odzież nocna do spania, odzież wieczorowa, sukienki, spódnice, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej,
odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej,
odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek,
sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia.
(111) 324163
(220) 2019 03 19
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) ZONIUK MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELL PLAYED ME WP ME
(540)

(210) 497404

(591) szary, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
26.04.06, 26.04.09, 26.03.04
(510), (511) 25 odzież; odzież męska; odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, koszulki, podkoszulki, bluzy, spodnie, koszule, bielizna,
odzież nocna do spania, odzież wieczorowa, sukienki, spódnice, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej,
odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej,
odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek,
sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia.
(111) 324164
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) SZEWC PAWEŁ CARP GRAVITY, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAWBERRY SPIRIT
(540)

(111) 324165
(220) 2019 03 08
(151) 2019 09 17
(441) 2019 05 06
(732) BARAŃSKA DOROTA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SiRbud minari S.A.
(540)
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(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa
magazynów, budowa stoisk i sklepów towarowych, budownictwo,
ciesielstwo izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków
tapetowanie tynkowanie układanie kabli, układanie nawierzchni
drogowych, usługi dekarskie usługi doradztwa budowlanego, usługi
hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 324166
(220) 2019 03 11
(210) 496928
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINOWOOD We change for You
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski
do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy
dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy
dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane do produkcji mebli, .
(111) 324167
(220) 2019 03 11
(210) 496931
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINOWOOD We change for You
(540)

(210) 496536

(591) biały, brązowy, czerwony, ciemnobrązowy, różowy, żółty,
zielony, ciemnozielony
(531) 05.07.08, 04.05.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski, 31 karma dla
zwierząt.

(591) czarny, szary
(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski
do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy
dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy
dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane do produkcji mebli, .
(111) 324168
(220) 2019 03 11
(210) 496932
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DOMINOWOOD We change for You
(540)

(531) 26.11.08, 26.11.03, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski
do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy
dekoracyjne drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy
dekoracyjne do drzwi, kołki drewniane do produkcji mebli.
(111) 324169
(220) 2019 03 11
(210) 496954
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P P P PUREST PINE PELLETS
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane
do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne
drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji mebli, kołki
drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli,
fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
(111) 324170
(220) 2019 03 11
(210) 496957
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P P P PUREST PINE PELLETS
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki
klejone do produkcji okien, kantówki klejone do produkcji drzwi,
drewno klejone do produkcji schodów, listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane
do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne
drewniane do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji mebli, kołki
drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie do produkcji mebli,
fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
(111) 324171
(220) 2019 03 25
(210) 497639
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 13
(732) WOJTAL ŁUKASZ DORADZTWO I KONSULTING, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURMAN
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(540)

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 03.03.01, 18.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 324172
(220) 2019 03 25
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 13
(732) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA ŚLĄSKA TWOJA APTEKA
(540)

(210) 497641

(591) niebieski, zielony, czerwony, żółty
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne
do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie,
kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego, syropy do użytku
farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku
okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne
do leczenia ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności,
puste kapsułki na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania osteoporozie, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty farmaceutyczne
w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne
do leczenia hipoglikemii, preparaty farmaceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, produkty
farmaceutyczne do leczenia depresji, preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne
do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe do użytku
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farmaceutycznego, preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina słodowa
do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
złamań kości, siarczan magnezu do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne
do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry,
środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, preparaty
farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Parkinsona, preparaty farmaceutyczne
do leczenia stwardnienia rozsianego, preparaty farmaceutyczne
do użytku w onkologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji
sportowych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające
nowotworom, preparaty farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób kostnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń wzwodu, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nerek,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń metabolicznych, produkty farmaceutyczne
do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty
farmaceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty z kory do użytku
farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób
dróg oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające
na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki
u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne
do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne
z właściwościami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, preparaty i substancje
farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty
i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi,
preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa,
wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu
serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
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układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji tkanek,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów
czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu
szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry
u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego,
preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty
i substancje farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty
i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii, produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych przez bakterie,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, produkty i preparaty
farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą,
preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, preparaty farmaceutyczna
stosowane w leczeniu zaburzeń układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne stosowane
do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania chorobom układu
moczowo-płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania
powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego,
produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom
skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu chorób układu płciowo-moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.

(111) 324173
(220) 2019 03 26
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 20
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco logiQ
(540)

(210) 497732

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyczne maseczki, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia,
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
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preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.

(111) 324174
(220) 2019 03 27
(210) 497775
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW SERVICE
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 01.15.23, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 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, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
(111) 324175
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) RAMP-REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HABANA SPORT’S BAR-B-Q
(540)

(210) 497793

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kafeterie [bufety[, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi.
(111) 324176
(220) 2019 01 18
(210) 494938
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 23
(732) GROTKOWSKA AGNIESZKA A.GARD, Łochów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ubetonowani
(510), (511) 19 pojemniki betonowe, betonowe rzeźby, pomniki betonowe, figurki z betonu, figury z betonu, tablice wykonane z betonu, wyroby dekoracyjne wykonane z odlewów betonowych, posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, beton gotowy do użycia, betonowe elementy budowlane, kostki brukowe betonowe, kamienie brukowe betonowe, betonowe elementy
brukowe, beton do odlewania, panele betonowe, pokrycia betonowe, ściany betonowe, płyty betonowe, beton, wymieszany beton
wylewany na miejscu, gotowe betonowe elementy budowlane,
wykończenia betonowe z fakturą, formy do betonu, niemetalowe,
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie, beton na pomniki, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton syntetyczny, bruk,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, ekrany do roślin [kratownice], nie z metalu, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe modułowe elementy
budowlane, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele
ścienne, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe parkany, niemetalowe platformy wyrzutni rakietowych, niemetalowe platformy,
niemetalowe płytki do pokrywania sufitu, niemetalowe płytki licowe
do użytku w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płytki sufitowe, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe pokrycia na schody, niemetalowe pokrycia
sufitów, niemetalowe powierzchnie z fakturą do ścian, niemetalowe

315

ramy do werand, niemetalowe schody, niemetalowe ścianki przenośne, niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], niemetalowe zbiorniki
stojące, obrzeża do trawników, niemetalowe, obudowy niemetalowe
do celów budowlanych lub konstrukcyjnych, odlewy niemetalowe,
odlewy z gipsu do celów dekoracyjnych, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe materiały nie z metalu, ogrody
zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, ogrodzenia balkonowe, niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia (płoty)
graniczne z materiałów niemetalowych, okienne skrzynki na kwiaty
wykonane z betonu, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z materiałów murarskich, okładzinowe panele ścienne, niemetalowe,
okładziny niemetalowe do fasad, okładziny niemetalowe na sufity,
okładziny pieców z materiałów niemetalowych, okrycia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe osłony do drzew [konstrukcje],
osłony niemetalowe chroniące rośliny przed zimnem do użytku
ogrodniczego, osłony niemetalowe chroniące rośliny przed zimnem
do użytku ogrodniczego w hodowli roślin, osłony niemetalowe chroniące rośliny przed zimnem do użytku ogrodniczego w kiełkowaniu
nasion, pachołki betonowe, paliki ogrodowe, wykonane z materiałów niemetalowych, (cement do budowy palenisk, pale niemetalowe, pale niemetalowe do zastosowania w budownictwie, panele
licowe ze sklejki, panele okładzinowe z materiałów niemetalowych,
panele okładzinowe niemetalowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, panele ścienne, niemetalowe, pergole niemetalowe, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, platformy do oglądania, nie z metalu, platformy do siedzenia, nie z metalu, płytki, płytki budowlane,
niemetalowe, płytki chodnikowe, płytki do chodników, płytki do nawierzchni placów zabaw, niemetalowe, płytki do układania mozaiki, płytki kuchenne, niemetalowe, płytki łazienkowe,niemetalowe,
płytki mozaikowe ścienne, płytki ognioodporne, płytki podłogowe
dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty brukowe, niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi betonowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płytki niemetalowe, polimerobeton, popiersia z betonu,
ściany betonowe do celów budowlanych, sklepienia betonowe, słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, słupy betonowe, słupy
betonowe do użytku jako materiały budowlane, statuy z betonu, sufity podwieszane,niemetalowe, zaprawa betonowa wyważana, beton
ogniotrwały, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie
inżynierii lądowej, beton zbrojony, betonowe materiały budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła
dla ptaków, betonowe przewody, betonowe rury, betonowe ściany
oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane z betonu do ochrony
wybrzeża, bruki odblaskowe, brukowce, filc dla budownictwa, gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe, kostka brukowa, masa
betonowa prefabrykowana, belki betonowe, szalunki niemetalowe
do betonu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu,
niemetalowe materiały tkane do betonu, kratki burzowe [drenażowe
konstrukcje betonowe], drogowe bariery ochronne z betonu, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, materiały kruszywowe do stosowania w betonie,
bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, tablice nagrobne z kamienia, betonu
lub marmuru, tabliczki nagrobne z betonu.

(111) 324177
(220) 2019 01 22
(210) 495074
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 03.01.06
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, legowiska dla kotów, 28 gry i zabawki dla kotów, 31 karma dla kotów, pre-

316

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

paraty spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, legowiska dla kotów, gry i zabawki dla kotów, karma dla kotów, preparaty spożywcze dla kotów, przysmaki dla
kotów, ściółka dla kotów.

(111) 324178
(220) 2019 01 24
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELOX
(540)

(210) 495161

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 komputerowe stanowisko kasowe.
(111) 324179
(220) 2019 02 18
(210) 496010
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nebusalin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
medycznych, preparaty w ampułkach do inhalacji, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, komponenty
produktów dietetycznych do celów zdrowotnych, suplementy diety
do celów leczniczych, płyny farmaceutyczne, preparaty z roztworami soli do celów medycznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne,
inhalatory.
(111) 324180
(220) 2019 02 18
(210) 496022
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) MARMED HEALTH CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPLA ZDROWIA
(540)

(531) 01.15.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, balsamy inne niż
do celów medycznych, kremy kosmetyczne, kremy antybakteryjne,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, żele do mycia ciała, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne.
(111) 324181
(220) 2019 02 19
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) OK, ale najpierw kawa McCafe
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 496068

(111) 324182
(220) 2019 02 19
(210) 496072
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) KyungDong Navien Co.,Ltd., Pyeongtaek-si (KR)
(540) (znak słowny)
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(540) Navien Smart+
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności w gazach i ciałach stałych, urządzenia wykrywające ulatnianie się gazu,
urządzenia pomiarowe i kontrolne w zakresie klimatyzacji, elektryczne urządzenia kontrolne do zarządzania ogrzewaniem i energią,
oprogramowanie do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, inteligentne piloty zdalnego sterowania, aplikacje dla smartfonów, urządzenia do automatycznej kontroli wilgotności, czujniki
do pomiaru wilgotności, termostaty do użytku w pomieszczeniach,
przełączniki elektryczne do czujników temperatury, urządzenia
do regulacji ciepła, zdalne przełączniki wielofunkcyjne, zdalnie sterowane urządzenia kontrolne, urządzenia do automatycznej kontroli spalania, urządzenia i przybory telekomunikacyjne, urządzenia
sieciowe do użytku domowego, urządzenia kontrolne do kotłów
i bojlerów, serwery do domowych systemów sieciowych, urządzenia i narzędzia do automatycznej kontroli temperatury, urządzenia
do automatycznej kontroli płynów do użytku w sprzęcie do dostarczania wody, urządzenia do automatycznej kontroli przepływu
płynów, termostatyczne zawory kontrolne do grzejników do systemów wykorzystujących parę lub gorącą wodę, w postaci korpusów
zaworów i jednostek kontrolnych, automatyczne zawory strefowe
do ogrzewania lub celów hydraulicznych, urządzenia do regulacji
gorącej wody, termostaty.
(111) 324183
(220) 2019 02 20
(210) 496144
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pionki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QFG QUALITY FOOD GROUP
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby, drób wędzony, drób pieczony, polędwice,
szynki, kiełbasy, kiszki, golonki, parówki, kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, dziczyzna, 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, zupy, kompoty, konserwy mięsne i rybne,
krokiety, ryby, owoce morza, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane,
sery, sałatki warzywne i owocowe, hamburgery, hot-dogi, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy, grzyby konserwowane,
przetwory warzywne, przetwory mięsne, jaja, mleko, wyroby z mleka, galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka,
cukier, bułki, chleb, pieczywo, pieczywo zamrożone, ciasta, gofry,
ciastka, kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso w cieście,
naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze,
spaghetti, pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony,
bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby czekoladowe, preparaty
zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe
na bazie mąki, sosy do sałatek, aromaty do żywności, cukier, chipsy zbożowe, cukierki, kanapki, kukurydza prażona, desery lodowe,
makarony, zapiekanki, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, herbata,
kakao, ketchup, krakersy, majonezy, miód, musztarda, przyprawy,
puddingi, paszteciki, suchary, 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
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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, 43 prowadzenie barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, hotele, motele, pensjonaty, bary, stołówki, domy wczasowe,
domy turystyczne, catering.

(111) 324184
(220) 2019 02 20
(210) 496150
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) ITALIAN EXPRESS MSZANIK KOCEMBA SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALIAN EXPRESS Pizza Delivery
(540)
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(540)

(591) niebieski, granatowy, pomarańczowy, zielony, szary, biały
(531) 26.15.09, 25.07.08, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 badania i usługi naukowe i techniczne, usługi badawcze, badania, ekspertyzy i prace rozwojowe, badanie, ekspertyzy
i prace rozwojowe w zakresie nauk biologicznych i biomedycznych,
usługi w zakresie informacji naukowej, doradztwo naukowe, usługi
laboratoriów naukowych, usługi doświadczalne i techniczne, certyfikacja, sporządzanie opinii, ekspertyz i atestów, usługi informacji
naukowej i naukowo-technicznej, prowadzenie prac rozwojowych,
wdrażanie wyników prac rozwojowych, przedstawienie wyników
prac rozwojowych, prowadzenie badań naukowych, usługi wdrażania wyników badań naukowych, przedstawianie wyników badań
naukowych.
(111) 324187
(220) 2019 02 22
(210) 496277
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) TOMMARK ADAMCZYK LANGNER ROGOZIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOMMARK
(510), (511) 19 niemetalowe rolety, żaluzje.

(591) ciemnoczerwony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.01.11, 26.04.05, 26.01.01, 09.01.10
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 324185
(220) 2019 02 21
(210) 496200
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTIMA RYŁKO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 14 ozdoby do obuwia i galanterii skórzanej z metali szlachetnych, 18 portfele, portmonetki, torby, torebki, plecaki, teczki, 21
gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, szczotki, prawidła do butów, łyżki
do butów, 25 obuwie i elementy składowe obuwia (wkładki do obuwia, podpiętki, zapiętki, półwkładki), paski skórzane, 26 sznurowadła
do butów, pasmanteria stosowana do obuwia i galanterii skórzanej,
elementy składowe obuwia jako ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia wykonane z tworzyw sztucznych lub
ze skóry, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie towarów do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego,
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak obuwie, galanteria skórzana, akcesoria obuwnicze
i środki do pielęgnacji obuwia.
(111) 324186
(220) 2019 02 21
(210) 496203
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ
I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSaIC

(111) 324188
(220) 2019 02 22
(210) 496280
(151) 2019 09 03
(441) 2019 05 20
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STEROKOLIN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym
lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(111) 324189
(220) 2019 02 22
(210) 496291
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT GO!
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
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sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły
oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury,
żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego
przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

(111) 324190
(220) 2019 02 22
(210) 496307
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA EXPERT SMART
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły
oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury,
żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki, gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
on-line w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
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usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego
przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

(111) 324191
(220) 2019 02 22
(210) 496312
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) Aspen Clean Products Inc., West Vancouver (CA)
(540) (znak słowny)
(540) ASPEN CLEAN
(510), (511) 3 produkty czyszczące, mianowicie środki czyszczące
uniwersalne, odplamiacze, środki do szorowania, środki do czyszczenia łazienek o działaniu dezynfekującym, środki do czyszczenia
kuchni, środki do czyszczenia szkła, środki do czyszczenia podłóg,
koncentraty uniwersalnych środków do czyszczenia, koncentraty
środków do czyszczenia podłogi, proszki czyszczące, środki do czyszczenia granitu i powierzchni z kamienia, środki do czyszczenia toalet o działaniu dezynfekującym, uniwersalne środki do czyszczenia
powierzchni o działaniu dezynfekującym, detergenty do prania,
płyny do mycia naczyń, tabletki do zmywarek, mydło do mycia rąk,
szampony dla zwierząt, 21 ścierki i chusteczki do sprzątania, mopy,
mopy z mikrofibry, 37 usługi porządkowe w miejscach zamieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi sprzątania po budowie i po remoncie, usługi sprzątania i czyszczenia, usługi czyszczenia
dywanów.
(111) 324192
(220) 2019 02 25
(210) 496352
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) CAMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kuśnie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X4
(510), (511) 3 preparaty do prania, środki wybielające do prania,
środki do namaczania prania, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny
do mycia naczyń, środki czyszczące do toalet.
(111) 324193
(220) 2019 02 25
(210) 496369
(151) 2019 09 04
(441) 2019 04 08
(732) KUKULSKA MONIKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELOCLINIC Medycyna Estetyczna i Laseroterapia
(540)

(591) szary, różowy
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, kliniki medyczne, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry.
(111) 324194
(220) 2017 10 02
(151) 2019 09 13
(441) 2018 08 13
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROPIR płyty warstwowe

(210) 477127
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty warstwowe metalowe,
19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty warstwowe niemetalowe.
(111) 324195
(220) 2019 03 20
(210) 497419
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA MUSTAF DENTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORMADENT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów medycznych,
higieniczne śliniaki dentystyczne, higieniczne śliniaki zabiegowe,
higieniczne serwety dentystyczne, higieniczne serwety ochronne
do celów dentystycznych lub medycznych, dwustronne serwety
ochronne stomatologiczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, bandaże higieniczne, waciki do celów medycznych, 10
prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła
sterylne, podkłady higieniczne, śliniaki stomatologiczne, serwety
stomatologiczne, pokrowce na fotele dentystyczne, pokrowce na zagłówki foteli dentystycznych.
(111) 324196
(220) 2018 06 15
(210) 487164
(151) 2019 08 08
(441) 2018 08 13
(732) MACZFIT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MACZFIT
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty witaminowe, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dodatki mineralne do żywności, środki wzmacniające, przywracające siły, stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów
spożywczych bogatych w proteiny, preparaty witaminowe, suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów
medycznych głównie na bazie witamin i minerałów, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego, 29 produkty spożywcze, mięso i wyroby mięsne, ryby, drób i dziczyzna,
owoce i warzywa konserwowe, suszone i gotowane, koncentraty,
galaretki, dżemy, sosy owocowe, produkty mleczne, jogurty, koktajle mleczne, substytuty mleka i produkty na ich bazie, jaja, mleko
i wyroby z mleka, oleje jadalne i tłuszcze, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne,
sery, oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów spożywczych, białko
dla ludzi, konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu lub
dziczyzny, dania przygotowane na bazie warzyw, produkty pochodzące z upraw ekologicznych oraz wytworzone z produktów
pochodzących z upraw ekologicznych, suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów spożywczych, żywność
ekologiczna pochodzenia zwierzęcego, gotowe dania warzywne,
z makaronu, z ryżu, z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, ryb, drobiu lub owoców morza, gotowe dania składające
się głównie z warzyw, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki
gotowe, 30 herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa, mąka
i preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, preparaty zbożowe,
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chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, wyroby z czekolady, lody, miód,
melasa, sól, pieprz, musztarda, ocet, przyprawy, makarony, drożdże,
muesli, kasza manna, produkty pochodzące z upraw ekologicznych
oraz wyprodukowane z produktów pochodzących z upraw ekologicznych, żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, mięsa, ryb
lub warzyw, dania gotowe i wytrawne przekąski, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno
(nasiona), świeże owoce i warzywa, słód, migdały, orzechy i orzechy
kokosowe, produkty pochodzące z upraw ekologicznych, oraz wyprodukowane z produktów pochodzących z upraw ekologicznych,
32 piwo, wody mineralne i źródlane, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe i warzywne, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne i napoje warzywne,
skoncentrowane soki owocowe, mieszane soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, soki gazowane, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, syropy owocowe, owocowe nektary
bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe,
lemoniada, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe,
owocowe nektary bezalkoholowe, soki warzywne, bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów, w tym usługi świadczone w barach
i restauracjach, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków
i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), usługi w zakresie cateringu żywności dietetycznej, usługi
polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu
do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej
zawierającej informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków i napojów oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady kulinarne, usługi doradcze w dziedzinie
gastronomii, usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu
dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, 44 usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, usługi w zakresie
planowania i nadzorowania diety, w tym usługi przeznaczone dla
sportowców, usługi doradcze konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, usługi polegające
na udzielaniu konsultacji, porad i informacji z dziedziny dietetyki,
w tym konsultacji, porad i informacji dotyczących żywienia sportowców, usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń
w dziedzinie dietetyki, usługi informacyjne w dziedzinie dietetyki,
usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu życia związanego
z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi.

(111) 324197
(220) 2018 07 31
(210) 488856
(151) 2019 09 05
(441) 2018 09 24
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanBull HP
(540)

(591) bordowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 324198
(220) 2018 08 10
(210) 489285
(151) 2019 08 21
(441) 2018 11 19
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inspire
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(540)
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PRZEDŁUŻENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, w tym do zmywarek
do naczyń, płyny do mycia naczyń, preparaty do nadawania połysku, preparaty do zmywania naczyń, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, tabletki do zmywarek, impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.
(111) 324199
(220) 2016 12 13
(210) 465119
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 27
(732) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań (PL);
TEPPER JAKUB, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIN’S ONIGIRI
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty
z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
kotlety rybne, krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przygotowane ślimaki, zupy, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe dania z ryżu, sushi, mąka
i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wypieki, desery,
wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, miód, produkty pszczele, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy i dodatki smakowe, sosy do sałatek, paszteciki, kanapki, pizze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia, przekąski zbożowe, sezamowe,
ryżowe, makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski-słodycze
zawierające ziarna, orzechy, owoce, 35 zarządzanie restauracjami,
hotelami, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo
w zarządzaniu restauracjami i hotelami na zasadach franchisingu,
zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi handlu w zakresie żywności, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe,
napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież, tatuaże,
naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi,
kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji konstrukcyjnych wykorzystywanych podczas spotkań,
konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów
i warsztatów szkoleniowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 324200
(220) 2018 05 25
(210) 486344
(151) 2019 09 13
(441) 2019 04 15
(732) KOBESZKO WOJCIECH ASSARION, Jurowce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOKONKI
(510), (511) 23 włóczka.

(111) 018946
(111) 019496
(111) 034804
(111) 034844
(111) 041528
(111) 041763
(111) 048834
(111) 048873
(111) 049090
(111) 049686
(111) 057720
(111) 057843
(111) 057880
(111) 058370
(111) 066070
(111) 066178
(111) 066219
(111) 066221
(111) 066387
(111) 066572
(111) 066629
(111) 066686
(111) 066803
(111) 067159
(111) 067163
(111) 068454
(111) 123214
(111) 125560
(111) 131467
(111) 132589
(111) 134855
(111) 137080
(111) 137525
(111) 138325
(111) 138613
(111) 139362
(111) 139523
(111) 139742
(111) 140276
(111) 140506
(111) 141101
(111) 141534
(111) 141741
(111) 141776
(111) 141842
(111) 142173
(111) 142528
(111) 142639
(111) 142814
(111) 142819
(111) 143046
(111) 143086
(111) 143117
(111) 143190
(111) 143279
(111) 143364
(111) 143487
(111) 143544
(111) 143799

(180) 2029 10 15
(180) 2030 02 12
(180) 2029 09 30
(180) 2029 10 31
(180) 2029 07 08
(180) 2029 11 19
(180) 2029 09 22
(180) 2029 10 20
(180) 2030 02 24
(180) 2029 11 13
(180) 2029 11 07
(180) 2029 12 29
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 04
(180) 2029 10 12
(180) 2029 08 08
(180) 2029 10 10
(180) 2029 10 10
(180) 2029 09 20
(180) 2029 10 13
(180) 2029 09 29
(180) 2029 12 19
(180) 2030 02 21
(180) 2029 08 03
(180) 2029 09 22
(180) 2030 04 09
(180) 2029 11 08
(180) 2029 10 16
(180) 2029 10 18
(180) 2030 03 02
(180) 2029 12 08
(180) 2029 01 12
(180) 2029 03 24
(180) 2029 04 08
(180) 2029 03 18
(180) 2029 05 06
(180) 2029 04 28
(180) 2029 04 28
(180) 2029 06 01
(180) 2029 01 21
(180) 2029 05 17
(180) 2029 08 03
(180) 2029 06 24
(180) 2029 07 13
(180) 2029 12 10
(180) 2029 05 26
(180) 2029 09 06
(180) 2029 10 04
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 09
(180) 2029 10 27
(180) 2029 09 30
(180) 2029 09 28
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 07
(180) 2029 08 05
(180) 2029 10 08

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 12/2019
(111) 143802
(111) 143922
(111) 144024
(111) 144154
(111) 144157
(111) 144158
(111) 144175
(111) 144176
(111) 144177
(111) 144178
(111) 144324
(111) 144333
(111) 144369
(111) 144477
(111) 144497
(111) 144516
(111) 144525
(111) 144618
(111) 144875
(111) 144878
(111) 144908
(111) 144909
(111) 144926
(111) 144998
(111) 145107
(111) 145117
(111) 145165
(111) 145166
(111) 145322
(111) 145470
(111) 145510
(111) 145511
(111) 145536
(111) 145717
(111) 145907
(111) 145988
(111) 146106
(111) 146152
(111) 146242
(111) 146288
(111) 146291
(111) 146301
(111) 146591
(111) 147690
(111) 147736
(111) 147761
(111) 147766
(111) 148040
(111) 148097
(111) 148186
(111) 148354
(111) 148360
(111) 148673
(111) 148674
(111) 148675
(111) 148676
(111) 148693
(111) 148784
(111) 148785
(111) 148995
(111) 149137
(111) 149177
(111) 149278
(111) 149913
(111) 149914
(111) 150071
(111) 150168

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2029 10 08
(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 24
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 14
(180) 2029 10 14
(180) 2029 08 13
(180) 2029 08 13
(180) 2029 11 04
(180) 2029 10 04
(180) 2029 10 18
(180) 2029 10 25
(180) 2029 10 27
(180) 2029 12 15
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 08
(180) 2029 09 14
(180) 2029 09 14
(180) 2029 10 07
(180) 2029 11 03
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 10
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2029 07 22
(180) 2029 10 27
(180) 2029 11 17
(180) 2029 11 17
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 23
(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 17
(180) 2029 10 20
(180) 2030 01 26
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 20
(180) 2029 12 21
(180) 2029 10 01
(180) 2029 11 08
(180) 2029 08 16
(180) 2029 10 01
(180) 2029 12 15
(180) 2029 12 15
(180) 2030 03 16
(180) 2029 12 03
(180) 2030 04 04
(180) 2029 09 29
(180) 2029 10 15
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 17
(180) 2030 04 14
(180) 2030 04 14
(180) 2030 01 27
(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 21
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 18
(180) 2029 10 29
(180) 2029 09 29

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 150585
(111) 150766
(111) 150775
(111) 151235
(111) 151301
(111) 152758
(111) 152796
(111) 152872
(111) 155883
(111) 155885
(111) 155887
(111) 160426
(111) 161822
(111) 165421
(111) 191711
(111) 227840
(111) 229290
(111) 230145
(111) 230315
(111) 230659
(111) 230916
(111) 230919
(111) 230921
(111) 231252
(111) 231684
(111) 231691
(111) 231693
(111) 231694
(111) 231904
(111) 231981
(111) 232011
(111) 232022
(111) 232074
(111) 232171
(111) 232172
(111) 232173
(111) 232174
(111) 232175
(111) 232231
(111) 232485
(111) 232557
(111) 232588
(111) 232593
(111) 232596
(111) 232597
(111) 232604
(111) 232612
(111) 232706
(111) 232761
(111) 232827
(111) 232828
(111) 232831
(111) 232841
(111) 232887
(111) 232888
(111) 232889
(111) 232896
(111) 232897
(111) 232922
(111) 233000
(111) 233034
(111) 233035
(111) 233108
(111) 233237
(111) 233238
(111) 233279
(111) 233302

(180) 2030 04 14
(180) 2029 10 26
(180) 2029 12 16
(180) 2030 05 24
(180) 2029 10 15
(180) 2030 03 17
(180) 2030 06 14
(180) 2030 03 23
(180) 2029 12 06
(180) 2029 12 06
(180) 2030 03 27
(180) 2029 10 01
(180) 2030 08 18
(180) 2029 10 18
(180) 2029 06 04
(180) 2029 01 29
(180) 2029 05 13
(180) 2029 03 05
(180) 2029 04 10
(180) 2029 06 06
(180) 2029 04 30
(180) 2029 05 08
(180) 2029 05 18
(180) 2029 10 13
(180) 2029 11 03
(180) 2029 07 21
(180) 2029 07 21
(180) 2029 07 21
(180) 2029 09 01
(180) 2029 07 20
(180) 2029 07 09
(180) 2029 11 02
(180) 2029 04 07
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 15
(180) 2029 07 29
(180) 2029 07 14
(180) 2029 10 12
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 28
(180) 2029 10 29
(180) 2029 10 26
(180) 2029 09 29
(180) 2029 09 18
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 25
(180) 2029 10 23
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 12
(180) 2029 10 26
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 14
(180) 2029 09 25
(180) 2029 09 25
(180) 2029 04 14
(180) 2029 09 28
(180) 2029 09 29
(180) 2029 07 14
(180) 2029 08 20

321
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

322
(111) 233333
(111) 233362
(111) 233479
(111) 233497
(111) 233507
(111) 233651
(111) 233740
(111) 233751
(111) 233768
(111) 233773
(111) 233833
(111) 233913
(111) 233917
(111) 233937
(111) 233978
(111) 233985
(111) 233986
(111) 233987
(111) 233991
(111) 233992
(111) 234043
(111) 234129
(111) 234146
(111) 234158
(111) 234159
(111) 234214
(111) 234238
(111) 234377
(111) 234419
(111) 234483
(111) 234583
(111) 234646
(111) 234658
(111) 234718
(111) 234719
(111) 234720
(111) 234884
(111) 234911
(111) 234952
(111) 235118
(111) 235119
(111) 235164
(111) 235165
(111) 235195
(111) 235197
(111) 235238
(111) 235239
(111) 235240
(111) 235285
(111) 235288
(111) 235300
(111) 235380
(111) 235381
(111) 235382
(111) 235399
(111) 235405
(111) 235446
(111) 235499
(111) 235501
(111) 235601
(111) 235613
(111) 235777
(111) 235778
(111) 235817
(111) 235818
(111) 235819
(111) 235850

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 01
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 13
(180) 2030 02 11
(180) 2029 08 13
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 12
(180) 2029 10 22
(180) 2029 10 23
(180) 2029 11 13
(180) 2029 09 28
(180) 2029 11 14
(180) 2029 12 15
(180) 2029 08 06
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 10 01
(180) 2029 10 12
(180) 2029 10 30
(180) 2029 09 14
(180) 2029 10 19
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 09 24
(180) 2030 01 11
(180) 2029 11 02
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 12
(180) 2029 08 13
(180) 2029 10 01
(180) 2029 11 12
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 14
(180) 2029 10 05
(180) 2029 12 18
(180) 2029 10 29
(180) 2029 10 02
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 23
(180) 2029 11 26
(180) 2029 11 26
(180) 2029 10 15
(180) 2029 10 15
(180) 2029 10 15
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 26
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 22
(180) 2030 02 26
(180) 2029 10 13
(180) 2029 10 19
(180) 2029 10 20
(180) 2029 09 21
(180) 2029 10 08
(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 21
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2029 10 14

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 236025
(111) 236080
(111) 236081
(111) 236082
(111) 236083
(111) 236084
(111) 236085
(111) 236086
(111) 236110
(111) 236127
(111) 236175
(111) 236177
(111) 236184
(111) 236340
(111) 236363
(111) 236392
(111) 236396
(111) 236465
(111) 236466
(111) 236501
(111) 236634
(111) 236649
(111) 236651
(111) 236776
(111) 236935
(111) 237017
(111) 237018
(111) 237050
(111) 237121
(111) 237152
(111) 237185
(111) 237296
(111) 237382
(111) 237390
(111) 237395
(111) 237414
(111) 237421
(111) 237453
(111) 237457
(111) 237475
(111) 237486
(111) 237493
(111) 237541
(111) 237542
(111) 237574
(111) 237603
(111) 237604
(111) 237605
(111) 237654
(111) 237714
(111) 237748
(111) 237753
(111) 237792
(111) 237847
(111) 237848
(111) 237940
(111) 237993
(111) 238109
(111) 238238
(111) 238286
(111) 238290
(111) 238330
(111) 238331
(111) 238418
(111) 238458
(111) 238575
(111) 238741

(180) 2030 03 15
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 09 21
(180) 2029 11 19
(180) 2029 04 22
(180) 2029 07 23
(180) 2029 09 18
(180) 2029 11 10
(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 10
(180) 2030 03 15
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 27
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 15
(180) 2029 09 24
(180) 2029 10 09
(180) 2030 01 28
(180) 2029 10 28
(180) 2029 09 24
(180) 2029 09 28
(180) 2030 03 05
(180) 2029 09 11
(180) 2030 03 23
(180) 2030 02 16
(180) 2030 02 18
(180) 2029 10 20
(180) 2029 11 17
(180) 2029 11 27
(180) 2030 01 25
(180) 2029 10 05
(180) 2029 10 26
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 15
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 18
(180) 2029 12 23
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2029 12 14
(180) 2029 10 09
(180) 2030 04 22
(180) 2030 04 27
(180) 2029 10 15
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 01
(180) 2030 04 27
(180) 2029 10 01
(180) 2030 04 19
(180) 2030 03 12
(180) 2030 04 02
(180) 2029 10 26
(180) 2029 10 26
(180) 2030 03 23
(180) 2029 11 19
(180) 2029 09 30
(180) 2030 02 22

Nr 12/2019
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 12/2019
(111) 238795
(111) 238824
(111) 238879
(111) 238904
(111) 238989
(111) 239132
(111) 239163
(111) 239202
(111) 239217
(111) 239228
(111) 239229
(111) 239230
(111) 239243
(111) 239244
(111) 239427
(111) 239428
(111) 239474
(111) 239540
(111) 239607
(111) 239901
(111) 239944
(111) 240066
(111) 240097
(111) 240100
(111) 240159
(111) 240247
(111) 240408
(111) 240409
(111) 240448
(111) 240466
(111) 240471
(111) 240478
(111) 240479
(111) 240480
(111) 240609
(111) 240627
(111) 240629
(111) 240659
(111) 240779
(111) 240851
(111) 240950
(111) 241045
(111) 241065
(111) 241121
(111) 241166
(111) 241352
(111) 241356
(111) 241357
(111) 241511
(111) 241572
(111) 241917
(111) 241921
(111) 242274
(111) 242571
(111) 242572
(111) 242629
(111) 242681
(111) 242746
(111) 243177
(111) 243206
(111) 243389
(111) 243396
(111) 243429
(111) 243915
(111) 244435
(111) 244506
(111) 244909
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(180) 2030 04 07
(180) 2030 01 21
(180) 2029 09 27
(180) 2030 03 17
(180) 2029 10 30
(180) 2029 11 27
(180) 2029 09 21
(180) 2030 03 09
(180) 2029 12 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 07
(180) 2030 04 09
(180) 2030 04 09
(180) 2029 10 06
(180) 2029 10 06
(180) 2030 03 23
(180) 2030 02 03
(180) 2029 10 02
(180) 2030 05 07
(180) 2029 12 09
(180) 2029 09 14
(180) 2029 11 26
(180) 2030 03 23
(180) 2030 02 15
(180) 2029 10 09
(180) 2030 05 06
(180) 2030 05 06
(180) 2029 11 18
(180) 2029 05 28
(180) 2029 09 23
(180) 2029 11 14
(180) 2029 11 14
(180) 2029 11 30
(180) 2029 10 02
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 06 21
(180) 2029 11 23
(180) 2029 11 26
(180) 2029 10 14
(180) 2029 11 18
(180) 2029 10 08
(180) 2029 11 18
(180) 2029 10 07
(180) 2029 06 10
(180) 2029 12 02
(180) 2029 12 02
(180) 2029 05 04
(180) 2030 06 22
(180) 2029 07 22
(180) 2029 10 16
(180) 2030 04 09
(180) 2030 09 23
(180) 2030 09 23
(180) 2030 04 06
(180) 2030 08 23
(180) 2030 10 01
(180) 2030 04 06
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 26
(180) 2030 07 16
(180) 2029 07 23
(180) 2029 11 23
(180) 2029 12 16
(180) 2029 10 06
(180) 2030 09 09

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 244941
(111) 244955
(111) 245423
(111) 245502
(111) 245592
(111) 246061
(111) 248059
(111) 248060
(111) 249375
(111) 250067
(111) 251164
(111) 251843
(111) 254280
(111) 254401
(111) 254725
(111) 255701
(111) 256035
(111) 256043
(111) 256535
(111) 258542
(111) 259004
(111) 259025
(111) 259106
(111) 259384
(111) 261062
(111) 262020
(111) 267761
(111) 273781
(111) 273782
(111) 296528
(111) 320583
(111) 321415
(111) 321417
(111) 321418
(111) 321419

(180) 2029 10 21
(180) 2029 10 19
(180) 2030 02 15
(180) 2029 12 22
(180) 2030 02 10
(180) 2029 05 19
(180) 2029 12 11
(180) 2029 12 11
(180) 2029 10 23
(180) 2029 07 10
(180) 2030 03 16
(180) 2029 10 13
(180) 2030 03 15
(180) 2029 10 01
(180) 2030 02 22
(180) 2029 08 24
(180) 2029 09 11
(180) 2030 03 12
(180) 2029 10 16
(180) 2029 11 26
(180) 2029 10 14
(180) 2029 11 23
(180) 2029 10 02
(180) 2030 06 14
(180) 2030 04 08
(180) 2030 03 22
(180) 2029 06 05
(180) 2029 10 22
(180) 2029 10 22
(180) 2029 06 10
(180) 2025 04 01
(180) 2028 06 16
(180) 2028 06 16
(180) 2028 06 16
(180) 2028 06 16
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
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.
(210) 489281
(210) 480455
(210) 477278
(210) 489273
(210) 489269
(210) 346753
(210) 388389
(210) 467499
(210) 385323
(210) 385324
(210) 486104
(210) 487539
(210) 489577
(210) 491085
(210) 491506
(210) 491825
(210) 492291
(210) 493376

U
U
U
U
U
01/2009
23/2011
ZT14/2017
17/2011
17/2011
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 493377
(210) 494194
(210) 494990
(210) 494995
(210) 498319
(210) 498652
(210) 490452
(210) 499313
(210) 497515
(210) 496298
(210) 474673
(210) 415429
(210) 415430
(210) 448619
(210) 451856
(210) 451854
(210) 455213
(210) 458845

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT42/2017
20/2013
20/2013
3/2016
10/2016
10/2016
U
U
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(210) 459405
(210) 460754
(210) 460782
(210) 460817
(210) 461069
(210) 475207
(210) 480413
(210) 480540
(210) 484486
(210) 427316
(210) 427318
(210) 471798
(210) 469536
(210) 463920
(210) 491487
(210) 488415
(210) 487605
(210) 480884
(210) 486876
(210) 491745

U
U
U
U
U
U
U
U
U
15/2014
15/2014
U
U
ZT03/2017
U
U
U
U
U
U

(210) 496372
(210) 496684
(210) 497446
(210) 497462
(210) 497847
(210) 498121
(210) 499564
(210) 438359
(210) 493316
(210) 427317
(210) 475190
(210) 474526
(210) 448741
(210) 471819
(210) 485457
(210) 490532
(210) 437647
(210) 462490
(210) 471810
(210) 441578

U
U
U
U
U
U
U
10/2015
U
15/2014
U
U
3/2016
U
U
U
09/2015
ZT04/2017
ZT25/2017
16/2015

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.
ZT33/2019
ZT18/2018
23/2014
ZT32/2019
ZT32/2019
ZT13/2019
ZT26/2018
U
ZT12/2019
ZT05/2019
ZT12/2019
ZT08/2019
ZT21/2019
ZT19/2019
ZT33/2018
22/2015
19/2011
ZT49/2018
24/2013
26/2014
U
23/2011
U
ZT09/2019
ZT09/2019
U
9/2016
U
U
U
U
U
U

(210) 497624
(210) 497833
(210) 497960
(210) 498135
(210) 498728
(210) 498729
(210) 498807
(210) 498808
(210) 499007
(210) 499153
(210) 499226
(210) 499227
(210) 499299
(210) 499300
(210) 499381
(210) 499422
(210) 499423
(210) 499425
(210) 499433
(210) 499445
(210) 499497
(210) 499512
(210) 499682
(210) 499700
(210) 499761
(210) 499785
(210) 499898
(210) 499904
(210) 499905
(210) 499906
(210) 499908
(210) 499912
(210) 499946

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 500667
(210) 500675
(210) 500680
(210) 500821
(210) 500858
(210) 500863
(210) 501079
(210) 501244
(210) 501245
(210) 501331
(210) 501461
(210) 502241
(210) 502447
(210) 502487
(210) 503148

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

(210) 501744
(210) 482138
(210) 431625
(210) 496549
(210) 496547
(210) 494243
(210) 485605
(210) 491846
(210) 492885
(210) 493041
(210) 493865
(210) 494578
(210) 497979
(210) 497700
(210) 486696
(210) 445013
(210) 386000
(210) 483494
(210) 420510
(210) 433024
(210) 490008
(210) 386710
(210) 491521
(210) 494483
(210) 494482
(210) 496453
(210) 451347
(210) 495555
(210) 496123
(210) 496489
(210) 496490
(210) 496491
(210) 496750

(210) 499987
(210) 500021
(210) 500022
(210) 500063
(210) 500101
(210) 500114
(210) 500115
(210) 500128
(210) 500131
(210) 500192
(210) 500199
(210) 500380
(210) 500396
(210) 500451
(210) 500469
(210) 500662

Nr 12/2019

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

(210) 363011
(210) 368245
(210) 370813
(210) 394649
(210) 398180
(210) 403253
(210) 403460
(210) 403554
(210) 405476
(210) 407891
(210) 410553
(210) 410555
(210) 410556
(210) 413200
(210) 415931
(210) 416567
(210) 417134
(210) 420209
(210) 420473
(210) 422016
(210) 422019
(210) 425199
(210) 425606
(210) 426512
(210) 427145
(210) 427153
(210) 429045
(210) 429046
(210) 429381
(210) 430184
(210) 430185
(210) 430224
(210) 430462
(210) 431665
(210) 432629
(210) 432684
(210) 432685
(210) 432830
(210) 433706
(210) 434453

05/2010
14/2010
18/2010
08/2012
13/2012
23/2012
23/2012
23/2012
02/2013
06/2013
11/2013
11/2013
11/2013
16/2013
21/2013
22/2013
23/2013
02/2014
03/2014
06/2014
06/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
15/2014
18/2014
18/2014
19/2014
20/2014
20/2014
20/2014
21/2014
23/2014
25/2014
25/2014
25/2014
26/2014
01/2015
03/2015

(210) 435338
(210) 435525
(210) 436904
(210) 438783
(210) 439265
(210) 439481
(210) 439644
(210) 440141
(210) 440326
(210) 441159
(210) 441240
(210) 442494
(210) 442936
(210) 443809
(210) 443817
(210) 443819
(210) 444504
(210) 444544
(210) 444600
(210) 445965
(210) 445978
(210) 446238
(210) 447034
(210) 447044
(210) 447164
(210) 447166
(210) 448785
(210) 448957
(210) 449079
(210) 449232
(210) 449432
(210) 449529
(210) 449532
(210) 449950
(210) 450050
(210) 450206
(210) 450491
(210) 450773
(210) 452781
(210) 453087

04/2015
07/2015
04/2015
11/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
14/2015
15/2015
15/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
20/2015
22/2015
22/2015
22/2015
24/2015
24/2015
24/2015
26/2015
26/2015
26/2015
26/2015
03/2016
04/2016
04/2016
04/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016
10/2016
08/2016
12/2016
12/2016

Nr 12/2019
(210) 453928
(210) 453932
(210) 453939
(210) 454053
(210) 454268
(210) 458317
(210) 462996
(210) 464512
(210) 464659
(210) 465250
(210) 465998
(210) 466245
(210) 466901
(210) 466903
(210) 466933
(210) 466934
(210) 466935
(210) 467437
(210) 467833
(210) 468589
(210) 470276
(210) 470343
(210) 470443
(210) 470495
(210) 471134
(210) 471165
(210) 471172
(210) 471207
(210) 471464
(210) 471517
(210) 471529
(210) 471631
(210) 471639
(210) 471684
(210) 471834
(210) 471886
(210) 472181
(210) 472259
(210) 472271
(210) 472590
(210) 472598
(210) 472688
(210) 472964
(210) 472966
(210) 472968
(210) 473421
(210) 473475
(210) 473635
(210) 473791
(210) 474002
(210) 474003
(210) 474935
(210) 475197
(210) 475291
(210) 475657
(210) 475665
(210) 475666
(210) 475667
(210) 476107
(210) 476108
(210) 476190
(210) 476197
(210) 476292
(210) 476766
(210) 477567
(210) 477706
(210) 477718
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13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
32/2017
29/2017
05/2017
10/2018
11/2017
45/2018
19/2017
39/2017
32/2017
12/2017
12/2017
12/2017
12/2017
32/2017
42/2017
32/2018
33/2017
17/2018
22/2017
25/2017
24/2017
32/2017
50/2017
20/2018
50/2017
25/2017
50/2017
52/2017
52/2017
30/2018
30/2018
36/2017
52/2017
52/2017
31/2017
30/2017
01/2018
05/2018
05/2018
36/2017
27/2018
46/2018
38/2017
11/2018
08/2018
08/2018
49/2018
30/2018
25/2018
06/2018
06/2018
06/2018
06/2018
41/2017
41/2017
43/2018
44/2017
42/2017
48/2017
17/2018
12/2018
48/2017

(210) 477732
(210) 477992
(210) 478003
(210) 478314
(210) 478564
(210) 478757
(210) 478945
(210) 478997
(210) 479015
(210) 479403
(210) 479492
(210) 479587
(210) 479741
(210) 479742
(210) 480010
(210) 480063
(210) 480072
(210) 480080
(210) 480108
(210) 480233
(210) 480403
(210) 480411
(210) 480493
(210) 480496
(210) 480498
(210) 480499
(210) 480500
(210) 480503
(210) 480504
(210) 480510
(210) 480512
(210) 480516
(210) 480517
(210) 480520
(210) 480528
(210) 480650
(210) 480651
(210) 480762
(210) 480972
(210) 481066
(210) 481090
(210) 481367
(210) 481368
(210) 481595
(210) 481693
(210) 481725
(210) 481778
(210) 481784
(210) 481801
(210) 481820
(210) 482027
(210) 482124
(210) 482136
(210) 482278
(210) 482316
(210) 482317
(210) 482367
(210) 482443
(210) 482445
(210) 482579
(210) 482586
(210) 482674
(210) 482683
(210) 482686
(210) 482790
(210) 482844
(210) 482938

48/2017
28/2018
51/2017
17/2018
01/2018
28/2018
52/2017
04/2018
34/2018
06/2018
02/2018
32/2018
32/2018
32/2018
08/2018
17/2018
08/2018
10/2018
08/2018
13/2018
17/2018
07/2018
17/2018
17/2018
17/2018
14/2018
14/2018
14/2018
14/2018
17/2018
17/2018
17/2018
13/2018
13/2018
13/2018
12/2018
12/2018
10/2018
16/2018
14/2018
16/2018
17/2018
15/2018
17/2018
10/2018
17/2018
16/2018
28/2018
16/2018
50/2018
14/2018
16/2018
29/2018
16/2018
16/2018
16/2018
15/2018
14/2018
17/2018
13/2018
13/2018
17/2018
15/2018
17/2018
35/2018
17/2018
17/2018

(210) 482960
(210) 483083
(210) 483110
(210) 483111
(210) 483141
(210) 483233
(210) 483238
(210) 483285
(210) 483324
(210) 483366
(210) 483435
(210) 483538
(210) 483548
(210) 483562
(210) 483633
(210) 483692
(210) 483695
(210) 483855
(210) 483897
(210) 483904
(210) 483912
(210) 483925
(210) 483926
(210) 483943
(210) 483956
(210) 483959
(210) 484031
(210) 484101
(210) 484113
(210) 484156
(210) 484157
(210) 484174
(210) 484178
(210) 484189
(210) 484193
(210) 484210
(210) 484211
(210) 484213
(210) 484219
(210) 484378
(210) 484414
(210) 484423
(210) 484442
(210) 484506
(210) 484849
(210) 484918
(210) 484919
(210) 485203
(210) 485235
(210) 485611
(210) 485666
(210) 485852
(210) 485911
(210) 485944
(210) 486084
(210) 486123
(210) 486169
(210) 486170
(210) 486175
(210) 486442
(210) 486541
(210) 486547
(210) 486577
(210) 486605
(210) 486658

15/2018
19/2018
39/2018
39/2018
15/2018
27/2018
35/2018
44/2018
16/2018
16/2018
16/2018
18/2018
18/2018
17/2018
35/2018
17/2018
22/2018
18/2018
31/2018
17/2018
18/2018
19/2018
19/2018
29/2018
38/2018
38/2018
18/2018
19/2018
19/2018
19/2018
19/2018
30/2018
25/2018
30/2018
19/2018
19/2018
19/2018
28/2018
19/2018
19/2018
19/2018
19/2018
19/2018
19/2018
28/2018
47/2018
47/2018
23/2018
27/2018
38/2018
35/2018
26/2018
25/2018
30/2018
29/2018
42/2018
42/2018
42/2018
30/2018
28/2018
29/2018
29/2018
32/2018
28/2018
28/2018
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(210) 486831
(210) 486879
(210) 486887
(210) 486930
(210) 486996
(210) 487025
(210) 487043
(210) 487046
(210) 487142
(210) 487195
(210) 487205
(210) 487209
(210) 487273
(210) 487315
(210) 487316
(210) 487317
(210) 487318
(210) 487363
(210) 487382
(210) 487503
(210) 487596
(210) 487751
(210) 487837
(210) 487913
(210) 488088
(210) 488387
(210) 488421
(210) 488504
(210) 488920
(210) 489280
(210) 489394
(210) 489556
(210) 489590
(210) 489660
(210) 489730
(210) 489731
(210) 489940
(210) 490020
(210) 490026
(210) 490028
(210) 490030
(210) 490031
(210) 490133
(210) 490207
(210) 490233
(210) 490259
(210) 490261
(210) 490312
(210) 490341
(210) 490614
(210) 490615
(210) 490641
(210) 490680
(210) 490682
(210) 490775
(210) 490792
(210) 490810
(210) 491069
(210) 491075
(210) 491077
(210) 491512
(210) 492264
(210) 492382
(210) 492407

31/2018
30/2018
29/2018
29/2018
44/2018
30/2018
30/2018
30/2018
29/2018
30/2018
29/2018
29/2018
30/2018
30/2018
30/2018
30/2018
30/2018
35/2018
35/2018
31/2018
42/2018
41/2018
45/2018
39/2018
44/2018
37/2018
41/2018
42/2018
43/2018
41/2018
42/2018
45/2018
43/2018
46/2018
42/2018
42/2018
42/2018
44/2018
44/2018
42/2018
45/2018
42/2018
42/2018
44/2018
46/2018
43/2018
43/2018
43/2018
44/2018
45/2018
44/2018
44/2018
45/2018
44/2018
45/2018
45/2018
47/2018
47/2018
48/2018
48/2018
49/2018
50/2018
50/2018
50/2018
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 182583
(111) 295834
(111) 300227

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 311649 (141) 2019 05 16
(111) 222338 (141) 2019 09 09

(111) 223070 (141) 2019 02 29

(111) 223070 (141) 2019 05 14

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 14; metale szlachetne,
zegary, przyrządy chronometryczne.
Prawo wygasło w części dla
usług: usługi ubezpieczeniowe:
usługi monetarne w postaci wymiany monet, produkcji monet
okolicznościowych i wymiany
walut; usługi finansowe w formie usług doradczych w zakresie
inwestycji finansowych związanych z nieruchomościami hotelowymi świadczonymi tylko dla
i na rzecz podmiotów związanych
z siecią Orbis i tylko w związku
z ich uczestnictwem w sieci Orbis lub procesem przyłączania się
do sieci Orbis; wycena kosztów
remontów i modernizacji nieruchomości hotelowych świadczonych dla podmiotów w związku
z ich uczestnictwem w sieci Orbis
lub procesem przyłączania się
do sieci Orbis; emitowanie i zarządzanie własnymi obligacjami;
administrowanie sprawami finansowymi i związanymi z nieruchomościami hoteli własnych,
hoteli franczyzowych oraz hoteli
zarządzanych - także w trakcie
budowy; dokonywanie przelewów pieniężnych, przyjmowanie
i dokonywanie płatności, obsługa
rozliczeń finansowych, przyjmowanie płatności kartą, wszystko
w związku z zarządzaniem hotelami; zbiórki charytatywne; wszystkie wyżej wymienione usługi
z wyłączeniem usług świadczonych w odniesieniu do hoteli,
restauracji i branży turystycznej;
wyżej wymienione usługi obejmujące w szczególności usługi inwestycyjne oraz usługi związane
z doradztwem inwestycyjnym lub
organizacją i funkcjonowaniem
funduszy inwestycyjnych (klasa
36 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: administrowanie sprawami
finansowymi i związanymi z nie-

(111) 314557 (141) 2019 06 12

(111) 315888 (141) 2019 02 20

Nr 12/2019
ruchomościami hoteli własnych,
hoteli franczyzowych oraz hoteli
zarządzanych - także w trakcie
budowy z wyłączeniem administrowania sprawami finansowymi
hoteli własnych, hoteli franczyzowych oraz hoteli zarządzanych
- także w trakcie budowy i administrowania sprawami związanymi
z nieruchomościami hoteli własnych, hoteli franczyzowych oraz
hoteli zarządzanych - także w trakcie budowy (klasa 36 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: aparatura i instalacje
chłodnicze do zastosowań przemysłowych; filtry powietrza do klimatyzacji do zastosowań przemysłowych; grzejniki elektryczne
do zastosowań przemysłowych;
urządzenia do klimatyzacji do zastosowań przemysłowych; komory chłodnicze do zastosowań
przemysłowych; aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza do zastosowań przemysłowych; podgrzewacze powietrza
do zastosowań przemysłowych;
urządzenia służące do podgrzewania powietrza do zastosowań
przemysłowych; urządzenia służące do chłodzenia powietrza
do zastosowań przemysłowych;
aparatura służąca do suszenia
do zastosowań przemysłowych;
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody
do zastosowań przemysłowych;
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody do zastosowań przemysłowych; aparatura do wentylacja (klimatyzacja) (aparatura
do -) do zastosowań przemysłowych; wentylatory (klimatyzacja)
do zastosowań przemysłowych;
urządzenia do filtrowania wody
do zastosowań przemysłowych;
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody do zastosowań przemysłowych (klasa 11 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 05 w części: leki
i preparaty lecznicze, w tym przeciwhistaminowe, steryd donosowy, produkt w aerozolu do nosa
stosowany w leczeniu zaburzeń
układu oddechowego z wyłączenie aerozolu do nosa, stosowanego do leczenia alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa,
w postaci sprayu do nosa

Nr 12/2019
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DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 199172
06/2008
2019 07 10
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 19.10.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 199494
06/2008
2019 07 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 157432
06/2005
2019 05 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 199684
07/2008
2019 07 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.10.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 157433
06/2005
2019 05 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 203943
09/2008
2019 06 07
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.01.2008r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 157643
07/2005
2019 06 14
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 207334
12/2008
2019 07 10
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15.04.2008r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 157972
07/2005
2019 07 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 237111
10/2011
2019 07 15
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 22.06.2010r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 157974
07/2005
2019 07 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 239353
01/2012
2019 06 14
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 12.05.2011r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 158067
07/2005
2019 05 31
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 241587
03/2012
2019 06 14
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 22.08.2011r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 158237
07/2005
2019 05 31
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 243248
06/2012
2019 05 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.11.2011r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 158238
07/2005
2019 05 31
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 24.09.2004r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 243249
06/2012
2019 05 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.11.2011r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 168186
05/2006
2019 05 31
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20.10.2005r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 243250
06/2012
2019 05 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.11.2011r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 168192
05/2006
2019 06 07
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20.10.2005r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 311134
10/2018
2019 07 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.06.2018r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 186436
08/2007
2019 06 07
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.11.2006r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 193891
02/2008
2019 06 14
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.06.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194953
03/2008
2019 07 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.07.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194955
03/2008
2019 07 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.07.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194956
03/2008
2019 07 01
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.07.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 198867
06/2008
2019 07 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 19.10.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 199495
06/2008
2019 07 11
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 316230
04/2019
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20.11.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 316590
04/2019
2019 07 16
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.11.2018r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 319291
07/2019
2019 08 26
Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji z dnia 27 marca 2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 279002
3/2016
2017 03 27
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23
z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia
26.10.2015 r. o udzieleniu, na rzecz Piotr Wójcik, Warszawa, prawa
ochronnego na znak towarowy „KARDIOTEST MEDICAL”, zgłoszony
pod numerem Z.412249.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 042520 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 044081 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 048039 A. Wykreślono: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: Finasset S.A., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 048133 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 049313 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 050002 A. Wykreślono: Huta BATORY Spółka z o.o., Chorzów, Polska 278038725; Wpisano: ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 530544669.
(111) 050131 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 050315 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 051069 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 052058 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 044407 A. Wykreślono: PITTSBURGH CORNING CORPORATION, PITTSBURGH, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
PITTSBURGH CORNING, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 055386 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 044407 A. Wykreślono: PITTSBURGH CORNING CORPORATION, PITTSBURGH, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
PITTSBURGH CORNING, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 055573 A. Wykreślono: NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, Tokio, Japonia; Wpisano: NIPPON STEEL CORPORATION, Tokio, Japonia.

(111) 045021 A. Wykreślono: TEREX GLOBAL GmbH, Schaffhausen, Szwajcaria; Wpisano: DEMAG IP HOLDINGS GMBH, Schaffhausen, Szwajcaria.

(111) 057442 A. Wykreślono: THE GATES CORPORATION, Denver, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Gates Corporation,
Denver, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 046051 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3870/19/296) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622967 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46051 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.

(111) 057444 A. Wykreślono: THE GATES CORPORATION, Denver, Kolorado, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Gates Corporation, Denver, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 046052 D. Wpisano: „W dniu 24 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3863/19/178) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2623673 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-46052 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.
(111) 046055 A. Wykreślono: PITTSBURGH CORNING CORPORATION /PENSYLWANIA CORPORATION/, PITTSBURG, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PITTSBURGH CORNING, LLC, Toledo,
Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 059468 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 060959 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego NISSORUN w związku z wytwarzaniem, promocją,
produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI AGRO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.”.
(111) 061610 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 061611 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 065317 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 046055 A. Wykreślono: PITTSBURGH CORNING, LLC,
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: OWENS CORNING
INTELLECTUAL CAPITAL, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 065688 A. Wykreślono: BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, Niemcy; Wpisano: BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niemcy.

(111) 047085 A. Wykreślono: ALI S.P.A., Mediolan, Włochy;
Wpisano: ALI GROUP S.R.L. - CARPIGIANI, Cernusco sul Naviglio,
Włochy.

(111) 068206 A. Wykreślono: STIFTUNG FÜR SPRACH- UND
BILDUNGSZENTREN, ZÜRICH, Szwajcaria; Wpisano: Eurocentres
Global Language Learning Limited, Londyn, Wielka Brytania.
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(111) 069618 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5829/19/442) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622931 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-69618 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 070147 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 073800 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 075746 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077043A A. Wykreślono: TYMBARK – MWS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, Tymbark, Polska 490540969; Wpisano: IP-GMW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 077043A A. Wykreślono: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska.
(111) 077043A A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 077235 A. Wykreślono: WILHELM HAUG GMBH & CO.
KG, AMMERBUCH, Niemcy; Wpisano: Hauert MANNA Düngerwerke
GmbH, Nürnberg, Niemcy.
(111) 077414 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 077415 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 077757 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077758 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 077789 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 077795 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 078130 A. Wykreślono: TIELSA GMBH, Pfullendorf,
Niemcy; Wpisano: DOXA GROUP AG, Schann, Liechtenstein.
(111) 083564 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

329

(111) 083757 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 084131 A. Wykreślono: THE WEIR GROUP PLC, GLASGOW, Wielka Brytania; Wpisano: ENVIROTECH PUMPSYSTEMS, LLC.,
Salt Lake City, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 084131 A. Wykreślono: ENVIROTECH PUMPSYSTEMS,
LLC., Salt Lake City, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Specialty
Pumps & Systems LLC, Salt Lake City, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 086139 A. Wykreślono: TAMKO Roofing Products, Inc.,
Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TAMKO Building
Products LLC, Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 086140 A. Wykreślono: TAMKO Roofing Products, Inc.,
Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TAMKO Building
Products LLC, Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 086474 A. Wykreślono: TAMKO Roofing Products, Inc.,
Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TAMKO Building
Products LLC, Joplin, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 090871 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego MOSPILAN w związku z wytwarzaniem, promocją,
produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI AGRO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.”.
(111) 092074 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 095727 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 096094 A. Wykreślono: AMMA Anna i Adam Milczarkowie, Łódź, Polska; Wpisano: AMMA ADAM MILCZAREK, Łódź, Polska
363415085.
(111) 096739 D. Wykreślono: „W dniu 26 lipca 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 9938/17/741) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2539273 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 096739 D. Wpisano: „W dniu 7 sierpnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11793/19/905) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2539273 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 096739 D. Wykreślono: „W dniu 7 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1953/18/813) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560252 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-96739 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”.

330

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12/2019

(111) 096739 D. Wpisano: „W dniu 7 sierpnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11794/19/306) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560252 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.

(111) 109770 D. Wykreślono: „W dniu 3 sierpnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9942/17/656) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2540523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.

(111) 097791 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 109770 D. Wpisano: „W dniu 31 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 11799/19/311) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2540523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health Ireland
Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.

(111) 098474 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 103262 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5827/19/640) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622936 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-103262 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 104458 A. Wykreślono: HUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Chorzów, Polska
278038725; Wpisano: ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA,
Polska 530544669.
(111) 104730 E. Wykreślono: „Na podstawie art. 168 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy wygasło z dniem
22.02.2016 r.”.
(111) 105442 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 109190 D. Wpisano: „W dniu 30 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10645/19/930) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2618351 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 109190 D. Wykreślono: „W dniu 7 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1947/18/096) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560301 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 109190 D. Wpisano: „W dniu 29 sierpnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13133/19/515) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560301 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.

(111) 113345 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 113346 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 113347 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 118662 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 120019 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3865/19/980) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622969 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-120019 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.
(111) 120617 A. Wykreślono: NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, TOKIO, Japonia; Wpisano: NIPPON STEEL CORPORATION, TOKIO, Japonia.
(111) 124571 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL,
Ruel Malmaison, Francja; Wpisano: UPSA SAS, Rueil-Malmaison,
Francja.
(111) 128083 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 128084 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 131886 A. Wykreślono: IROKO CARDIO, LLC, FILADELFIA,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Correvio LLC, Chadds Ford,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 131886 A. Wykreślono: Correvio LLC, Chadds Ford, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Correvio International Sarl, Geneva, Szwajcaria.
(111) 134331 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

Nr 12/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 134604 A. Wykreślono: Warot Janina, Warot Tadeusz
Firma Handlowa BACHA SPORT, 44-164 Gliwice, ul. Radomska 71,
Polska; Wpisano: BACHA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska.
(111) 134856 D. Wpisano: „W dniu 29 sierpnia 2019 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 4461/19/043) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2621072 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-134856 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB Bank (Public Joint-Stock
Company) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec „Russian
Standard Vodka” („RSV” LLC) ) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja” .
(111) 135270 A. Wykreślono: Przetwórnia Owoców i Warzyw
PROSPONA Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 11, Polska;
Wpisano: PROSPONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, Polska 490017950.
(111) 135282 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 135528 A. Wykreślono: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 135529 A. Wykreślono: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 135896 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 135905 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 136078 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej
nr 45/2019 z dbua 10 maja 2019 r. udzielono pełnej i niewyłącznej
licencji na używanie znaku towarowego przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BABELL SPÓŁKA
CYWILNA, Toruń, Polska na czas określony od dnia 10.05.2019 r.
do dnia 10.05.2024 r.”
(111) 136232 A. Wykreślono: UNILEVER BCS EUROPE B.V.,
Rotterdam, Holandia; Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia.
(111) 136318 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Paproć 111, Polska; Wpisano: BARTEX
BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 137002 A. Wykreślono: „BARTEX”-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 137003 A. Wykreślono: „BARTEX”-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 137004 A. Wykreślono: Piepiora Sabina Zakład Produkcyjno-Handlowy „FRANTYL”, Charzykowy, Polska 711491185;
Wpisano: PIEPIORA SABINA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
„FRANTYL”, Chojniczki, Polska.
(111) 137132 A. Wykreślono: DIAGEO CHATEAU & ESTATE WINES COMPANY, NAPA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TREASURY CHATEAU & ESTATES, Napa, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 137132 A. Wykreślono: TREASURY CHATEAU & ESTATES,
Napa, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TREASURY CHATEAU
& ESTATES LLC, Napa, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 137195 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa, Polska;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 138987 A. Wykreślono: LAMSAN Sp. z o.o., Sanok, Polska
370373208; Wpisano: „LAMSAN” JANUSZ ŚMIAŁY I MIECZYSŁAW
KMIOTEK SPÓŁKA JAWNA, Sanok, Polska 370373208.
(111) 139057 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 139163 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 139898 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 140017 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 140824 A. Wykreślono: MEAD JOHNSON & COMPANY,
EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 141337 A. Wykreślono: The Spic And Span Company, 94
North Broadway, Irvington, New York Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: KIK International LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 141390 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Izomat Dębowa», Reńska Wieś, Polska; Wpisano:
IZOMAT ALOJZY THIEL, Reńska Wieś, Polska.
(111) 141408 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141409 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141410 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141414 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141682 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141684 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141685 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141750 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141751 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141752 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
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(111) 141754 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141755 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m 46, 04-355
Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 141780 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 141819 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141831 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Izomat Dębowa», Reńska Wieś, Polska; Wpisano:
IZOMAT ALOJZY THIEL, Reńska Wieś, Polska.
(111) 141833 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Izomat Dębowa «, Reńska Wieś, Polska; Wpisano:
IZOMAT ALOJZY THIEL, Reńska Wieś, Polska.
(111) 141835 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Izomat Dębowa «, Reńska Wieś, Polska; Wpisano:
IZOMAT ALOJZY THIEL, Reńska Wieś, Polska
(111) 141839 A. Wykreślono: Thiel Alojzy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Izomat Dębowa», Reńska Wieś, Polska; Wpisano:
IZOMAT ALOJZY THIEL, Reńska Wieś, Polska.
(111) 142531 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA
GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 142614 A. Wykreślono: STROEHER GMBH, DILLENBURG,
Niemcy; Wpisano: STRÖHER GMBH, Dillenburg, Niemcy.
(111) 142641 A. Wykreślono: Unipharm, Inc., New York, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UNIPHARM Laboratories Ltd., Dublin, Irlandia.
(111) 143355 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 143593 A. Wykreślono: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOCIÉTÉ ANONYME, PARYŻ, Francja; Wpisano: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, Paryż, Francja.
(111) 143724 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 144774 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 144931 A. Wykreślono: CARRIER COMMERCIAL REFRIGERATION INC., CHARLOTTE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Taylor Commercial Foodservice Inc., Rockton, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 145219 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 145295 A. Wykreślono: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOCIÉTÉ ANONYME, PARYŻ, Francja; Wpisano: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, Paryż, Francja.
(111) 146593 A. Wykreślono: KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142754648; Wpisano: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510.
(111) 146825 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 147244 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 147402 D. Wpisano: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu
Okręgowego w Łodzi z dnia 26 marca 2018 r., sygn. X GNc 475/18
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12 czerwca 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 916/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: MS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi”.
(111) 147402 D. Wpisano: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy z dnia 23 marca 2018 r.,
sygn. IX GNc 282/18 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia
4 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński w toku postępowania
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Color Box Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku”.
(111) 147402 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2018 r.,
sygn. akt: X GNc 942/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 5 grudnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2269/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Janusza Kicińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Janusz Kiciński SANDPOL z siedzibą w Łodzi”.
(111) 147659 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 149009 A. Wykreślono: F.P.H.U. „Aligator” Jerzy Przemyski, 30-421 Kraków ul. Sielska 14, Polska 350670531; Wpisano:
FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWA ”ALIGATOR”
JERZY PRZEMYSKI, Kraków, Polska 350670531.
(111) 149534 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 149616 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 145220 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 150117 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., 04-355 Warszawa ul. A. Kordeckiego
56/58 m. 46, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.

(111) 145222 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;

(111) 151022 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 152643 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 166294 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 153446 A. Wykreślono: „PWN.pl” Sp. z o.o., Wrocław,
Polska 930933660; Wpisano: EI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.

(111) 168349 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 154009 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 169263 A. Wykreślono: Cardiome International AG, Zug,
Szwajcaria; Wpisano: Correvio International Sárl, Geneva, Szwajcaria.

(111) 155338 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 157674 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 160401 A. Wykreślono: G+J INTERNATIONAL MAGAZINES GMBH, HAMBURG, Niemcy; Wpisano: Gruner + Jahr GmbH,
Hamburg, Niemcy.
(111) 161044 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 161125 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 161139 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 161243 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska; Wpisano: DRUTEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 163567 A. Wykreślono: Zakład Konfekcyjny SOFIJA Zofia
Lalak, Radom, Polska 670525933; Wpisano: „SOFIJA” EWA KLEPACZ,
Radom, Polska 670156418.

(111) 169714 A. Wykreślono: Zakład Przetwórstwa Owoców
i Warzyw „MARKO” Marek Komorowski, Maria Komorowska, Nasiegniewo, Polska 910136181; Wpisano: ZPOW MARKO KOMOROWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nasiegniewo, Polska 381846204.
(111) 170281 A. Wykreślono: Zakłady Mięsne „POTORSCY” Spółka Jawna Jan Potorski, Jerzy Potorski, Krokowo, Polska
510228547; Wpisano: DANIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krokowo, Polska.
(111) 170916 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 172257 A. Wykreślono: Passage Cosmetics Laboratory
Paweł Gwardys, Justynów, Polska 471405479; Wpisano: PASSAGE
COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA AKCYJNA, Gałków Duży, Polska
381987152.
(111) 174087 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 178398 A. Wykreślono: Calfardini Sp. z o.o., Łańcut, Polska 180046703; Wpisano: CAFARDINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, Polska 180046703.
(111) 178511 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 178592 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.

(111) 163756 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 179995 A. Wykreślono: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna,
Kraków, Polska 351001329; Wpisano: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329.

(111) 163941 D. Wpisano: „W dniu 24 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3862/19/777) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2623674 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-163941 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.

(111) 181919 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 164678 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 164679 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 166125 A. Wykreślono: PAWEŁ ŁUKASZ GÓRALCZYK, Natolin, Polska; Wpisano: RADOSŁAW SZUMLIŃSKI, Zawiercie, Polska.
(111) 166187 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;

(111) 183238 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 184525 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 184527 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 184719 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 185005 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 185340 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 186238 A. Wykreślono: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483; Wpisano:
IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 187007 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych „IZOLMAT” Sp. z o.o., Gdańsk, Polska
190023060; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 188854 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 27
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.
Ns-Rej.Za 1431/17/861) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520527 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.188854 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 191828 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI Sp. z o.o., Baranowo, Polska 630768006;
Wpisano: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 630768006.
(111) 192168 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 194716 A. Wykreślono: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Wodzisław Śląski, Polska 241759830; Wpisano: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA,
Czyżowice, Polska 241759830.
(111) 194717 A. Wykreślono: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Wodzisław Śląski, Polska 241759830; Wpisano: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA,
Czyżowice, Polska 241759830.
(111) 194846 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 194995 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 195527 A. Wykreślono: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Steinhausen, Szwajcaria; Wpisano: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 197029 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 198605 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ROLMLECZ” Spółka z o.o., Węgrów, Polska; Wpisano:
Witold Wycech, Węgrów, Polska.
(111) 200944 A. Wykreślono: HHG GLOBAL DESIGNS LLC,
St.Louis, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HHG IPCo, LLC,
New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 201817 A. Wykreślono: CAPITAL PART 6 Holding Sp.
z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: TORPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 36621111.
(111) 201817 A. Wykreślono: TORPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 36621111; Wpi-
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sano: GNT VENTURES WILCZA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 366221111.
(111) 201959 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 202448 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 203014 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541
(111) 203015 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 204526 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 204980 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 205825 A. Wykreślono: MEDIX Sp. z o.o., Warszawa, Polska 017310204; Wpisano: MEDIX SŁAWOMIR SZWED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141785010.
(111) 205861 A. Wykreślono: MEDIX Sp. z o.o., Warszawa, Polska 017310204; Wpisano: MEDIX SŁAWOMIR SZWED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141785010.
(111) 205962 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 206974 A. Wykreślono: Władysław Litwinow «Dr Retter
EC”, Warszawa, Polska; Wpisano: RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa,
Polska.
(111) 207379 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 208302 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 208580 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 208604 A. Wykreślono: BARBARA KLINKERT, Wrocław,
Polska; Wpisano: TECNOCLIMA S.p.A, Pergine Valsugana, Włochy.
(111) 208665 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 210423 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 211164 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: RINGIER
AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
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(111) 212183 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1423/17/342) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521373
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.212183 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 212184 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1419/17/427) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521751
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.212184 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 212648 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI Sp. z o.o., Baranowo, Polska 630768006;
Wpisano: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo, Polska 630768006.
(111) 213085 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 213396 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 215006 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 215490 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 216393 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 216518 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 216529 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 216992 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 217476 A. Wykreślono: GT GLOBAL TRADEMARKS SA,
Martigny, Szwajcaria; Wpisano: STEINPOL CENTRAL SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzepin, Polska
933008924.
(111) 217484 A. Wykreślono: Arkadiusz Jakubowski, Warszawa, Polska; Wpisano: Lidia Jakubowska, Warszawa, Polska; Arkadiusz Jakubowski, Warszawa, Polska.
(111) 217705 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1415/17/823) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521408
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zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.217705 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 219026 A. Wykreślono: PPHU „LOPI” Andrzej Anuszkiewicz, Legionowo, Polska 011198829; Wpisano: LOPI ANUSZKIEWICZ
I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Legionowo, Polska 382805762.
(111) 219219 A. Wykreślono: DUMEL-Marcin Domeracki, Dobre Miasto, Polska 510903233; Wpisano: DUMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382696497.
(111) 219383 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 219430 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 220365 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 220666 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 221703 A. Wykreślono: FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 470944205; Wpisano: FAGUM-STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łuków, Polska
016117646.
(111) 223268 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 224001 A. Wykreślono: ALASTOR Bogdan Pawluszuk,
Gliwice, Polska 273682663; Wpisano: KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 224049 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 224901 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego TOPSIN w związku z wytwarzaniem, promocją,
produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI AGRO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.”.
(111) 225375 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 225506 A. Wykreślono: PLATINUM OIL Wielkopolskie
Centrum Dystrybucji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Baranowo, Polska 630868006; Wpisano: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo,
Polska 630768006.
(111) 225662 A. Wykreślono: NYLONBOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sochaczew, Polska 750088020; Wpisano:
BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 750010992.
(111) 225856 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 226280 A. Wykreślono: Firma Handlowa TADAR Dariusz
Tauchert, Poznań, Polska 632109450; Wpisano: TADAR SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin, Polska 380382487.
(111) 226532 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 227447 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 228160 A. Wykreślono: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH WRZUŚ-WIELIŃSKI MARCIN I DARIA BIEGESZ SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska
242809814; Wpisano: ŚLĄSKIE CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH MARCIN WIELIŃSKI I DARIA BIEGESZ
- WIELIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik, Polska 242809814.
(111) 228420 A. Wykreślono: PLATINUM OIL Wielkopolskie
Centrum Dystrybucji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Baranowo, Polska 630868006; Wpisano: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA, Baranowo,
Polska 630768006.
(111) 228975 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 229040 A. Wykreślono: ROBINSON EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska
002429322; Wpisano: ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 002429322.
(111) 229048 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 229653 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 229654 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 229655 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 230021 A. Wykreślono: Biuro Turystyczne „STORIA”
Spółka Cywilna Wioletta Piecha-Kukla, Ewa Czylok, Żory, Polska;
Wpisano: Biuro Turystyczne „STORIA” Spółka Cywilna Wioletta Piecha-Kukla, Ewa Nolywajka, Żory, Polska 240802239.
(111) 230305 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska; Wpisano: DRUTEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 230545 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VEGAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska 532307790; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790.
(111) 230546 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VEGAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska 532307790; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza, Polska.
(111) 230832 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano:
SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 230833 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano:
SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
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(111) 230834 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano:
SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 230835 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze „POSTI” S.A., Warszawa, Polska 010735679; Wpisano:
SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 230923 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VEGAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska 532307790; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790.
(111) 231160 A. Wykreślono: BUDCHEM Zakład Handlowo-Usługowy Józef Włodarczyk Spółka Jawna, Poznań, Polska
630280368; Wpisano: BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
630280368.
(111) 231227 A. Wykreślono: INONE Spółka Akcyjna, Łódź,
Polska; Wpisano: IT WORKS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
191182501.
(111) 231299 A. Wykreślono: G+J INTERNATIONAL MAGAZINES GMBH, HAMBURG, Niemcy; Wpisano: Gruner + Jahr GmbH,
Hamburg, Niemcy.
(111) 231345 A. Wykreślono: P.B.W.C.s.r.o., Žacléř, Czechy;
Wpisano: P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo, Polska 301086900.
(111) 231784 A. Wykreślono: Antykwariat Numizmatyczny
Paweł Niemczyk, Warszawa, Polska 140155458; Wpisano: ANTYKWARIAT NUMIZMATYCZNY MICHAŁ NIEMCZYK, Warszawa, Polska
147319064.
(111) 231812 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 231925 A. Wykreślono: EC1 Fundacja Łódzka, Łódź, Polska 100604338; Wpisano: ATLAS SZTUKI, Łódź, Polska 100604338.
(111) 231941 A. Wykreślono: FUNDACJA SZKOŁA LIDERÓW,
Warszawa, Polska 147250036; Wpisano: HALINA NAŁĘCZ-NIENIEWSKA USŁUGI PSYCHOLOGICZNE, Kraków, Polska.
(111) 231990 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 232348 A. Wykreślono: Dr Retter EC Władysław Litwinow, Warszawa-Wesoła, Polska; Wpisano: DR RETTER EC WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
(111) 232837 A. Wykreślono: ZAKŁADY MIĘSNE „POTORSCY”
SPÓŁKA JAWNA JAN POTORSKI, JERZY POTORSKI, Krokowo, Polska
510228547; Wpisano: DANIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krokowo, Polska 281573169.
(111) 232845 A. Wykreślono: Jacek Malinowski, Warszawa,
Polska 260209106; Wpisano: MALINOWSKI JACEK, Trzciniec, Polska.
(111) 233283 A. Wykreślono: ZENGCHENG HAILI MOTORCYCLE CO., LTD., ZENGCHENG, Chiny; Wpisano: GUANGZHOU HAOJIN
MOTORCYCLE CO., LTD., ZENGCHENG CITY, Chiny.
(111) 233299 A. Wykreślono: HURTOWNIA APTEKARZY „GALENICA-PANAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 631175892; Wpisano: NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870227804.
(111) 233328 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 233329 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 233330 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 233332 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 233333 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 233334 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 233554 A. Wykreślono: „PIWNICZANKA” Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna
Zdrój, Polska 000742291; Wpisano: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA
PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291.
(111) 233581 A. Wykreślono: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: WYETH LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 233582 A. Wykreślono: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: WYETH LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 234124 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-WYTWÓRCZE „POSTI” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 234239 A. Wykreślono: RICCO International Trade &
Consultancy Krzysztof Kucharski, Warszawa, Polska 006912972;
Wpisano: RICCO INTERNATIONAL TRADE & CONSULTANCY KRZYSZTOF KUCHARSKI, Latchorzew, Polska 006912972.
(111) 234614 A. Wykreślono: Jacek Malinowski, Warszawa,
Polska 260209106; Wpisano: MALINOWSKI JACEK, Trzciniec, Polska.
(111) 234679 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 234680 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 234681 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 234683 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 234728 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 235071 A. Wykreślono: Armatoora S.A., Nisko, Polska
180384423; Wpisano: ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351376420.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źródła, Polska
022005345.
(111) 235959 A. Wykreślono: „ARAD” Artur Jackowski, Wrocław, Polska 930878719; Wpisano: ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źródła, Polska
022005345.
(111) 236155 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 238075 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 238076 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 010735679;
Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 239442 A. Wykreślono: Naturell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357104728; Wpisano:
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728.
(111) 239442 A. Wykreślono: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357104728; Wpisano: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 239442 A. Wykreślono: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 239516 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 239947 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 240434 A. Wykreślono: GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001337730; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 240436 A. Wykreślono: GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 001337730; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 240971 A. Wykreślono: Trichomedic Kinga Ester Jach-Skrzypczak, Poznań, Polska 491998305; Wpisano: Trichomedic
Kinga Eszter Jach-Skrzypczak, Poznań, Polska 491998305.
(111) 241000 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 241001 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.

(111) 235325 A. Wykreślono: Dr Retter EC Władysław Litwinow, Warszawa-Wesoła, Polska; Wpisano: DR RETTER EC WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.

(111) 241002 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.

(111) 235958 A. Wykreślono: „ARAD” Artur Jackowski, Wrocław, Polska 930878719; Wpisano: ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

(111) 241003 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,

338

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 241004 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 241005 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 241006 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 241007 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 241008 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 241009 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 241010 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 241011 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 241079 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 241080 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 241148 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
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(111) 243333 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 243540 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 243670 A. Wykreślono: Mebelplast Spółka Akcyjna,
Olsztyn, Polska 510415150; Wpisano: DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto, Polska 511351882.
(111) 243672 A. Wykreślono: Mebelplast Spółka Akcyjna,
Olsztyn, Polska 510415150; Wpisano: DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto, Polska 511351882.
(111) 244177 A. Wykreślono: VIVASANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122470949; Wpisano: VIVASANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVASANIT HOME SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 382124230.
(111) 244225 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 244405 A. Wykreślono: Kaliskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „INTERJAREK” Grupa INTERJAREK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Jedlec, Polska 250065000;
Wpisano: INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec, Polska 251021602.
(111) 244927 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 245027 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 245308 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190023060; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 245457 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 245896 A. Wykreślono: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050400516; Wpisano: MISPOL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, Polska 369913281.
(111) 245915 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 242257 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 246080 A. Wykreślono: DEN BRAVEN EAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska
630276467; Wpisano: BOSTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska 630276467.

(111) 242411 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 246289 A. Wykreślono: Zakład Odzieżowy-KREATOR
Wojciech Makowski, Toruń, Polska 005735901; Wpisano: KREATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 341600888.

(111) 242789 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland
Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 246290 A. Wykreślono: Zakład Odzieżowy-KREATOR
Wojciech Makowski, Toruń, Polska 005735901; Wpisano: KREATOR
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 341600888.
(111) 246489 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 247135 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 247478 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 247546 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 247585 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin 24, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 247785 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 247798 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247799 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247800 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247801 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247802 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247803 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247804 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247805 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247806 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247807 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247808 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247809 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 247969 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 248440 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 248441 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 248442 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 248443 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 248529 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 248530 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 248581 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
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(111) 249508 A. Wykreślono: REMY POWER PRODUCTS, LLC,
Pendleton, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BPI GROUP
HUNGARY KFT., Miskolc, Węgry.
(111) 249861 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 250088 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 250089 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 250096 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 250239 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 251541 A. Wykreślono: LITWINOW WLADYSLAW DR
RETTER EC, Warszawa-Wesoła, Polska 142231873; Wpisano: DR RETTER EC WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
(111) 251917 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 252414 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 252431 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 252684 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 252798 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 252894 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 253258 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 253628 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 253634 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 253750 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 253764 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 253780 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 255020 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 255543 A. Wykreślono: ZAKŁADY MIĘSNE POTORSCY
SPÓŁKA JAWNA JAN POTORSKI, JERZY POTORSKI, Krokowo, Polska
510228547; Wpisano: DANIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krokowo, Polska 281573169.
(111) 255914 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 256144 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 256145 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 256820 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 257174 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 257296 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 257297 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 258486 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 259054 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 259055 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 259097 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 259139 A. Wykreślono: KRÓLAK ŁUKASZ, KRÓLAK ANNA
KAVKA JEVELRY SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska; Wpisano: KA-
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VKA JEVELRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 382383870.
(111) 259532 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 259950 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 259951 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 259952 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 260268 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 260312 A. Wykreślono: AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, Polska 670214647; Wpisano: OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011570708.
(111) 260352 A. Wykreślono: RUREXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 271853764;
Wpisano: ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska
530544669.
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(111) 263494 A. Wykreślono: ESBRAND SKUCIK SPÓŁKA
JAWNA, Jełowa, Polska 362084114; Wpisano: ESBRAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska
362084114.
(111) 263574 A. Wykreślono: DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380863991; Wpisano:
DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 380863991.
(111) 263954 A. Wykreślono: ESBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 362084114; Wpisano: ESBRAND SKUCIK SPÓŁKA JAWNA, Jełowa, Polska 362084114.
(111) 263954 A. Wykreślono: ESBRAND SKUCIK SPÓŁKA
JAWNA, Jełowa, Polska 362084114; Wpisano: ESBRAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska
362084114.
(111) 263974 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 264558 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 265962 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 266009 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 260362 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.

(111) 266391 A. Wykreślono: MAREK KRZYSZTOF P.P.H.U.
MASCORT, Stanisławice, Polska 350721062; Wpisano: P.P.H.U. „MASCORT” - KRZYSZTOF MAREK, Bochnia, Polska 350721062.

(111) 260363 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.

(111) 266530 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 260364 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 261048 A. Wykreślono: BIOPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Częstochowa, Polska 242968429; Wpisano: AGRO-SORB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 366367926.
(111) 262300 A. Wykreślono: BULTROWICZ KAROL SŁONECZNE POLE PRODUKCJA KAPUSTY I OGÓRKÓW KWASZONYCH, Kalisz,
Polska 250815910; Wpisano: SŁONECZNE POLE PRODUKCJA KAPUSTY I OGÓRKÓW KISZONYCH KAROL BULTROWICZ, Kalisz, Polska
250815910.
(111) 262447 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 262723 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 267358 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 267360 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 267364 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 267413 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 262725 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 267414 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 263494 A. Wykreślono: ESBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 362084114; Wpisano: ESBRAND SKUCIK SPÓŁKA JAWNA, Jełowa, Polska 362084114.

(111) 268516 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
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(111) 268751 A. Wykreślono: LITWINOW WŁADYSŁAW DR
RETTER EC, Warszawa, Polska 142231873; Wpisano: DR RETTER EC
WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
(111) 270057 A. Wykreślono: POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 271370 A. Wykreślono: OSIECKI STANISŁAW ZAKŁAD
USŁUG WIELOBRANŻOWYCH, Opole, Polska 530568820; Wpisano:
STANISŁAW OSIECKI, Opole, Polska.
(111) 272484 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 275881 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 276505 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 277303 A. Wykreślono: BREWE LEASING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140469524; Wpisano: BREWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240726343.

(111) 272485 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 277424 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: RINGIER
AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 272525 D. Wpisano: „W dniu 29 sierpnia 2019 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 4460/19/642) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2621071 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272525 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących VTB Bank (Public Joint-Stock Company) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja wobec „Russian Standard Vodka”
(„RSV” LLC) ) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja” .

(111) 277557 A. Wykreślono: BVJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 243130450; Wpisano:
HANNAH ELŻBIETA SZYMOSZEK, Bielsko-Biała, Polska 368582184.

(111) 272737 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273032 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 273175 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 273296 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273519 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273520 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 277447 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.

(111) 277903 A. Wykreślono: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska
302648150; Wpisano: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 302648150.
(111) 278016 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278043 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 278441 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 278805 A. Wykreślono: JANOWSKI KAMIL, Siemianowice Śląskie, Polska 243274380; Wpisano: SHIP CENTER POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 364786381.
(111) 279424 A. Wykreślono: SIWIŃSKA DOROTA, Poznań, Polska; Wpisano: ARTUR SIWIŃSKI, Poznań, Polska.
(111) 279897 A. Wykreślono: ULATOWSKI PIOTR, ULATOWSKA
HANNA, ULATOWSKI MIKOŁAJ DRAMIX HANDEL HURTOWY SPÓŁKA CYWILNA, Kiełpin, Polska; Wpisano: DRAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140967475.

(111) 274182 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-WYTWÓRCZE POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.

(111) 280245 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 274706 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 280246 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 275291 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.

(111) 281019 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 275700 A. Wykreślono: DOMERACKI MARCIN DUMEL, Dobre Miasto, Polska 510903233; Wpisano: DUMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382696497.

(111) 281789 A. Wykreślono: LE ROUX & SAENZ, LORIENT,
Francja; Wpisano: I - RH, Lorient, Francja.
(111) 282363 D. Wpisano: „W dniu 2 października 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warsza-
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wy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15107/19/298) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2624786 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282363 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 282953 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 284063 A. Wykreślono: TEDI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki, Polska 790012333; Wpisano: DMS BARRELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 381424621.
(111) 284124 A. Wykreślono: DUMEL MARCIN DOMERACKI, Dobre Miasto, Polska 510903233; Wpisano: DUMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382696497.
(111) 284134 A. Wykreślono: DUMEL MARCIN DOMERACKI, Dobre Miasto, Polska 510903233; Wpisano: DUMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382696497.
(111) 284904 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 284998 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 285338 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: RINGIER
AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 285919 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 286120 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 286678 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
(111) 288244 A. Wykreślono: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska
302648150; Wpisano: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302648150.
(111) 288543 A. Wykreślono: PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE
CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo, Polska 630768006; Wpisano: PLATINUM
OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA AKCYJNA,
Baranowo, Polska 630768006.
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(111) 289544 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 289839 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 289891 A. Wykreślono: MIASTO DZIECI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015508451; Wpisano: MIASTO DZIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015508451.
(111) 290060 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 290063 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 290066 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 290109 A. Wykreślono: POTOCZAK MACIEJ, POTOCZAK-KOSOWSKA JANINA EKOMAS SPÓŁKA CYWILNA, Alwernia, Polska
350831388; Wpisano: EKOMAS ALWERCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Alwernia, Polska 350831388.
(111) 291353 A. Wykreślono: EQUIRRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 273420733; Wpisano: VARIA MIROSŁAW KRAS, Katowice, Polska.
(111) 291428 A. Wykreślono: DR RETTER EC WŁADYSŁAW LITWINOW, Warszawa, Polska 142231873; Wpisano: DR RETTER EC
WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
(111) 292269 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 292274 A. Wykreślono: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 293401 A. Wykreślono: ADAMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 293402 A. Wykreślono: ADAMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 288597 A. Wykreślono: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska
302648150; Wpisano: SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302648150.

(111) 293930 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 288882 A. Wykreślono: KRZYSZTOF WITKOWSKI, Łagiewniki Nowe, Polska; Wpisano: WYD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 365211850.

(111) 293937 A. Wykreślono: KROCHMAL ARTUR, KROCHMAL RENATA ART-PRESSE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska
351448409; Wpisano: MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 365010725.

(111) 289145 A. Wykreślono: KRZYSZTOF WITKOWSKI, Łagiewniki Nowe, Polska; Wpisano: WYD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 365211850.

(111) 294036 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 296513 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 296533 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 297712 A. Wykreślono: DR RETTER EC WŁADYSŁAW LITWINOW, Warszawa, Polska 142231873; Wpisano: DR RETTER EC
WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
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(111) 300549 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 300994 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 301350 A. Wykreślono: DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 380863991; Wpisano:
DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 380863991.

(111) 297713 A. Wykreślono: DR RETTER EC WŁADYSŁAW LITWINOW, Warszawa, Polska 142231873; Wpisano: DR RETTER EC
WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.

(111) 301865 A. Wykreślono: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 010489016; Wpisano: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016.

(111) 297725 A. Wykreślono: SUMERA MOTOR - SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska 120380521; Wpisano: SUMERA MOTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów, Polska 120380521.

(111) 301881 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 298044 D. Wpisano: „W dniu 22 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 5938/19/463) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2617095 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298044 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TAPIOCA LIMITED z siedzibą w Limassol,
Cypr wobec INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 301889 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 298045 D. Wpisano: „W dniu 22 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 5938/19/463) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2617095 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-298045 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TAPIOCA LIMITED z siedzibą w Limassol,
Cypr wobec INVEST BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 301972 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia 4
czerwca 2019 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.

(111) 299276 A. Wykreślono: SZYKUŁA PIOTR, RÓŻYCKA MARTYNA VINDICASO SPÓŁKA CYWILNA, Łomża, Polska 200763810;
Wpisano: PIOTR SZYKUŁA, Warszawa, Polska.
(111) 299506 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5830/19/154) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622932 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-299506 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 299507 D. „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 5828/19/041) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2622937 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-299507 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 299738 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 27 września 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie
z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę FRESH STATEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa na czas nieokreślony”.

(111) 301972 A. Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015447488; Wpisano: GRUPA MO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 630325272; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015447488.

(111) 302432 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 302636 A. Wykreślono: AGNIESZKA MALEC, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA IMPORT-EXPORT HURT-DETAL AGNIESZKA
MALEC, Świątniki Górne, Polska 350990170; Wpisano: MALEC POMPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siepraw, Polska 381589888.
(111) 302905 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3881/19/018) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622964 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302905 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.
(111) 304161 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 305260 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 306130 A. Wykreślono: GYM & JUICE KATARZYNA
LEWKO, Kraków, Polska 357164618; Wpisano: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
369830276.
(111) 306131 A. Wykreślono: GYM & JUICE KATARZYNA LEWKO,
Kraków, Polska 357164618; Wpisano: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276.
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(111) 306159 A. Wykreślono: SUMERA-MOTOR SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska 120380521; Wpisano: SUMERA MOTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów, Polska 120380521.

(111) 311616 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 306486 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 311617 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 306497 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 312193 A. Wykreślono: OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021269036; Wpisano:
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.

(111) 306509 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 312306 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.

(111) 306755 A. Wykreślono: GYM & JUICE KATARZYNA
LEWKO, Kraków, Polska 357164618; Wpisano: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
369830276.
(111) 307217 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3884/19/221) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622962 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-307217 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.
(111) 307606 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 308096 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 308315 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 309313 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 310105 A. Wykreślono: DRAGON POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122707541; Wpisano: DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122707541.
(111) 310268 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122968945; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 310995 A. Wykreślono: KWIECIEŃ MAŁGORZATA, KŁOSOWICZ GABRIELA BIURO RACHUNKOWE SALDO SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza, Polska 272600344; Wpisano: KWIECIEŃ
MAŁGORZATA, SUWAŁA PATRYCJA BIURO RACHUNKOWE SALDO
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza, Polska 272600344.
(111) 311352 A. Wykreślono: ALEKSANDRA EWA PAWSKA,
Szczecin, Polska; Wpisano: NASZA PĄCZKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 369331389.

(111) 312380 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 312854 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 313154 A. Wykreślono: SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021834370; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 313247 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 1229689450; Wpisano: RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 313260 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 313261 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 313699 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 313861 A. Wykreślono: PAWEŁ SIKORA, Ustroń, Polska;
Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, Polska 510258637.
(111) 313994 A. Wykreślono: CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska; Wpisano: IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów,
Polska 691740322.
(111) 314079 A. Wykreślono: BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152186120; Wpisano: P.H.U. ŁACISZ TADEUSZ ŁACISZ, Radomsko, Polska 592189214.
(111) 314561 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 315113 A. Wykreślono: REVOLTA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, Polska
364223117; Wpisano: JAMCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, 364223117.
(111) 315456 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 316301 A. Wykreślono: KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski, Polska 911350522; Wpisano: KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pikutkowo, Polska.
(111) 316504 A. Wykreślono: SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBINIE, Lubin, Polska 001032545; Wpisano: SPOŁEM LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin, Polska 001032545.
(111) 317556 A. Wykreślono: BC KULINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976; Wpisano: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976.
(111) 317914 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 317923 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 318901 A. Wykreślono: PREMIUM PARK 10 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 368302316; Wpisano: DEVELOPER PRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska 300574192.
(111) 319123 A. Wykreślono: DUMEL MARCIN DOMERACKI, Dobre Miasto, Polska 510903233; Wpisano: DUMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
382696497.
(111) 319534 A. Wykreślono: MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 381660882; Wpisano: MARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340777886.
(111) 319535 A. Wykreślono: MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 381660882; Wpisano: MARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340777886.
(111) 320225 A. Wykreślono: STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191621930; Wpisano: BALTIC OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
380481396.
(111) 320226 A. Wykreślono: STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191621930; Wpisano: BALTIC OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
380481396.
(111) 320227 A. Wykreślono: STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191621930; Wpisano: BALTIC OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
380481396.
(111) 320259 A. Wykreślono: STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk, Polska 191621930; Wpisano: BALTIC OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
380481396.
(111) 321183 D. Wpisano: „W dniu 8 października 2015 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13823/15/889) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2466438 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-321183 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch
z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
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i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd. (jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki zwyczajnej (einfache Gesellschaft)) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
(111) 321861 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 3878/19/504) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2622965 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-321861 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi”.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (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.
(111) 157091
(540) TUDOR PRINCE
(511) 14
(732) Montres Tudor S.A.,
Rue François-Dussaud 3CH-1211 Genève 26 (CH)
(151) 2019 03 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 157092
(540) TUDOR PRINCESS
(511) 14
(732) Montres Tudor S.A.,
Rue François-Dussaud 3CH-1211 Genève 26 (CH)
(151) 2019 03 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 779980
(540) ALKALOID SKOPJE
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01
(511) 1, 2, 3, 5, 31
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka industrija „ALKALOID”
AD-Skopje C.O.,
bul. „Aleksandar Makedonski” 12MK-91000 Skopje (MK)
(151) 2018 10 19
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 826899
(540) PROCITY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Oruc Reis Mahallesi Tekstilkent CaddesiKoza Plaza A Blok K. 4. D.
13-14-15-16Esenler, Istanbul (TR)
(151) 2018 07 25
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 983705
(540) NATULIQUE
(511) 3
(732) Stig Bundgaard Moller, Vester Allé 7 DK-8000 Aarhus (DK)
(151) 2018 11 08
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 984335
(540) NATURIGIN
(511) 3
(732) Stig Bundgaard Moller, Vester Allé 7 DK-8000 Aarhus (DK)
(151) 2018 11 08
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 985347
(540) BlueOrchard
(511) 36
(732) BlueOrchard Finance SA, Seefeldstrasse 231CH-8008 Zürich (CH)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1070137
(540) ESTA
(531) CFE: 07.03.20, 27.05.17, 29.01.13
(511) 29, 30, 32
(732) SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TREVES L-2632 FINDEL (LU)
(151) 2011 02 21
(441) 2011 05 23
(581) 2011 03 31
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(111) 1175021
(540) CONGA
(511) 42
(732) AppExtremes, LLC, 385 Interlocken Crescent,Suite
600Broomfield CO 80021 (US)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1191890
(540) TANECO
(531) CFE: 05.05.21, 27.05.08, 29.01.13
(511) 1, 2, 4, 17, 40
(732) „TANECO” Joint Stock Company, Promzona,
g. NijnekamskRU-423570 République de Tatarstan (RU)
(151) 2018 05 21
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28
(111) 1213088
(540) RAIN FOR RENT
(531) CFE: 01.15.15, 10.03.01, 26.01.21
(732) Western Oilfields Supply Company,
3404 State RoadBakersfield CA 93308 (US)
(151) 2018 08 31
(441) 2019 02 18
(111) 1213089

(540) RAIN FOR RENT

(732) Western Oilfields Supply Company,
3404 State RoadBakersfield CA 93308 (US)
(151) 2018 08 31
(441) 2019 02 18

(511) 6, 7, 11, 19, 37,
39, 40, 42, 44
(581) 2018 09 27
(511) 6, 7, 11, 19, 37,
39, 40, 42, 44
(581) 2018 09 27

(111) 1221494
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3
(732) „Amalgama Luxe”, Ltd.,
Gromodyanska, 119, of. 109 Mykolayiv 54017 (UA)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1251684
(540) TRROTT
(531) CFE: 26.11.12, 27.05.17
(511) 12, 35
(732) ANKA KALIP VE ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
2. Organize Sanayi Bőlgesi,Lalehan Caddesi No:2,Selçuklu-Konya
(TR)
(151) 2016 10 07
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28
(111) 1299126
(540) TICA
(531) CFE: 15.01, 26.11
(511) 11
(732) Nanjing Tica Air-conditioning Co., Ltd.,
No.6 Hengye Road, Economic andTechnological Development
Zone210033 Nanjing (CN)
(151) 2016 03 15
(441) 2016 07 18
(581) 2016 06 09
(111) 1317880
(540) SAMA
(531) CFE: 24.15.01, 27.05.01
(511) 9
(732) Guangzhou Aojie Science & Technology Co., Ltd, Building
A, Industrial Park,The 18th Community,Gaozeng, Fanghua Road
East,Renhe Town,Baiyun District,GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2018 06 22
(441) 2018 09 03
(581) 2018 08 16
(111) 1331506
(540) NATURAL DOCTOR HEALTH SUPPLEMENTS
(531) CFE: 24.13.22, 25.03.01, 29.01.13
(511) 5
(732) Natural Doctor Trade in Food Supplements Hygiene SA,
104 Agia Paraskevi street,ChalandriGR-152 32 Athens (GR)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1342276
(540) M
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.21, 29.01.01
(511) 16, 21, 29, 30, 35, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „GUSTUS”.,
M. Levshinsky per., 10, of. 3, pom. IV RU-119034 Moscow (RU)
(151) 2016 11 03
(441) 2017 05 22
(581) 2017 05 04
(111) 1347719
(540) AMICO
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6, 9, 11, 17, 19
(732) Amico Group Co., Ltd.,
(No. 68 East Tong He Road),LuoTuo Mechanical and Electrical
Industrial Zone,ZhenHai DistrictNing Bo (CN)
(151) 2018 08 09
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1376265
(540) Santian
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) Jiangyin Santian Cloth Cutting Machine Co.,Ltd.,
Jinwan Industrial Park,Jiangyin CityJiangsu Province (CN)
(151) 2019 01 08
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
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(111) 1380941
(540) nach Hacheney
(511) 5, 7, 32, 44
(732) Andreas, Brunnenstrasse CH-3856 Brienzwiler (CH)
(151) 2017 11 23
(441) 2018 01 08
(581) 2017 12 21
(111) 1390545
(540) Hamburger Recycling PRINZHORN GROUP
(531) CFE: 07.01.01, 26.11.02, 26.13.25, 29.01.03
(511) 35, 39, 40
(732) Hamburger Recycling Group GmbH,
Aspanger Straße 252A-2823 Pitten (AT)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1393030
(540) Qiaok
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) Guangdong Qiaokang Electric Appliance Co., Ltd.,
No. 18, Jinxiang Road,Sanjiao Town,ZhongshanGuangdong (CN)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1401661
(540) PRINOCATE
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2018 03 07
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1408810
(540) Fusion
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 8, 9, 11
(732) Danvistano Trading Ltd.,
Corner Hutson & Eyre Street,Blake Building, Suite 302Belize City (BZ)
(151) 2018 01 23
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1408869
(540) ORION
(531) CFE: 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 8, 9, 11
(732) DANVISTANO TRADING LTD,
Corner Hutson & Eyre Street,Blake Building, Suite 302Belize City (BZ)
(151) 2018 01 23
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1409998
(540) TATIANA KAPLUN
(511) 25
(732) Limited Liability Company „KAM Fashion group”,
Shkolnaya Street, 10, Ushakovo village (Shvarikhinsky s/s),
Bogorodsk district RU-607600 Nizhny Novgorod region (RU)
(151) 2018 03 23
(441) 2019 02 18
(581) 2018 09 27
(111) 1416948
(540) TRANSWARP
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd, Floor 11&12,
Block B,No. 88 Hongcao Road,Xuhui District200233 Shanghai (CN)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1424452
(540) Setas
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.11
(511) 1, 2, 35
(732) SETAŞ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Karanfil Sokak No:18-1.LeventBeşiktaş-İstanbul (TR)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1431041
(540) Pleasure Home Style
(531) CFE: 27.05.01
(511) 24, 26, 35
(732) KILIÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Kemalpaşa Mah. Gençtürk Cadde No.7Laleli Fatihİstanbul (TR)
(151) 2018 05 16
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1431049
(540) DINGQI
(531) CFE: 24.09.05, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
(511) 6, 7, 8
(732) Yiwu Dingqi Hardware Firm, Number F4-19265, I
nternational Trade City,China Commodity City,YiwuZhejiang (CN)
(151) 2018 02 13
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1431261
(540) CXS
(511) 9, 25, 40
(732) CANIS SAFETY a.s.,
Poděbradská 260/59CZ-198 00 Praha 9, Hloubětín (CZ)
(151) 2018 04 16
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1431269
(540) THERVEK
(511) 19
(732) AGC Plibrico Co., Ltd.,
1-23, Shiba 4-chome,Minato-kuTokyo 108-0014 (JP)
(151) 2018 06 11
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1431298
(540) Newsday
(511) 9
(732) SHENZHEN NEWSDAY TECHNOLOGY CO., LTD, 4/F, No.2
plant, NO.139,Zhongxing Road,Bantian, Longgangshenzhen (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
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(111) 1431316
(531) CFE: 01.01.02, 05.07.02, 15.07.01, 24.03.07, 29.01.14
(511) 33
(732) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.,
No. 4 East Mountain Lane,East Road of Outside Loop,Guiyang
CityGUIZHOU PROVINCE (CN)
(151) 2018 07 26
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1434104
(540) FENGYUECHONGHUI
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) Dongying City Hekou District Chonghui Animal Husbandry
Co., Ltd., No.212 Qiqing Village,Yihe Town,
Hekou District,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1435049
(540) DHG
(511) 19
(732) DONGYING JIACHUAN TRADING CO., LTD., Room 111,
Building 8,South of Beier Road, West of Dongsi Road,Dongying
District, Dongying City257100 Shandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1435061
(540) JCF
(511) 16
(732) DONGYING JIACHUAN TRADING CO., LTD., Room 111,
Building 8,South of Beier Road, West of Dongsi Road,Dongying
District, Dongying City257100 Shandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1435169
(540) BRO!
(531) CFE: 02.09.18, 24.17.04, 27.05.01
(511) 32, 33
(732) Pantus Andrii Mykhailovych, Khortyts’ke shose 44a,kv. 186m.
Zaporizhzhia 69124 (UA)
(151) 2018 04 20
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1435175
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) The Great Wall Of Culture Group Holding Co., Ltd.
Guangdong, Cailong Dadao,Fengxi,Chaozhou CityGuangdong
Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1435204
(540) B52
(511) 32
(732) Bavaria N.V., De Stater 1NL-5737 RV Lieshout (NL)
(151) 2018 09 04
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1436310
(540) F1 (511) 3, 6, 8, 11, 20, 21, 29, 30, 37, 42, 43
(732) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA
Rotterdam (NL)
(151) 2018 08 09
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1436707
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) BEIJING DBN TECHNOLOGY GROUP CO. LTD, Floor 14, No. 27
Zhongguancun Street,Haidian DistrictBeijing (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
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(111) 1439489
(540) GEMCLE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Zhejiang Leyoubei Car Supplies Co., Ltd., (Zhejiang
Yesheng New Material Co., Ltd inside),Huanglong Industrial
function areas,Hushan Street, Wuyi County,Jinhua CityZhejiang
Province321200 (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20
(111) 1442470
(540) Indefini
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25, 35
(732) «INDEFINI» Limited Liability Company,
ul. Nizhnyaya Krasnosel’skaya,dom 35, stroyeniye 9,etazh 4,
komnata 1RU-105066 Moscow (RU)
(151) 2018 11 01
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442493
(540) KAĆKA
(531) CFE: 03.07.06, 18.01.19, 26.04.06, 29.01.12
(511) 16, 35, 39
(732) CBA Slovakia, a. s., Dukelských hrdinov 2SK-984 01 Lučenec (SK)
(151) 2018 09 10
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1444109
(540) HUANGHELOU
(531) CFE: 01.03.01, 03.07.07, 07.01.05, 24.01.11
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., No.1355,
Jinshan Road,Dongxihu District,Wuhan CityHubei Province (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444137
(540) JMC GROUP TECHNOLOGY DESIGNER
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10
(511) 9, 37, 42
(732) MERLI JACOPO, Via Dalla Chiesa,
30I-20062 CASSANO D’ADDA (MI) (IT)
(151) 2018 03 07
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444178
(540) SIKA THERMOCOAT
(511) 1, 2, 17, 19
(732) Sika AG, Zugerstrasse 50CH-6340 Baar (CH)
(151) 2018 10 11
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444192
(540) DOTT. BONAPACE PHARMACEUTICAL &
LAB EQUIPMENT SINCE 1946
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.04
(511) 9
(732) DOTT. BONAPACE & C., Via Isonzo, 12I-20812 LIMBIATE (MB) (IT)
(151) 2018 08 21
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1446651
(540) REPAHERB
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
(151) 2018 09 05
(441) 2019 02 18

(511) 3, 5
(581) 2019 01 31

(111) 1447199
(540) KANBO
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.11
(511) 9
(732) Shenzhen HORB Technology Corp. Ltd., Floor 6-7, Block
B,Funing Hi-Tech Industrial Park,No. 71-2 Xintian Rd, Fuyong
Town,Baoan DistrictShenzhen (CN)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 02 18
(581) 2019 01 31

(111) 1436736
(540) KIMIO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14
(732) GUANGZHOU YONGHONG WATCH TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD., Room 1001, 10th Floor, West
Building,Jiangxia South Second Road,Baiyun DistrictGuangzhou (CN)
(151) 2018 08 13
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29

(111) 1447358
(540) SMARTSTORE
(732) The Nielsen Company (US), LLC,
85 Broad StreetNew York NY 10004 (US)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 02 18

(111) 1436742
(540) CLOUDKITCHENS
(511) 36, 39, 43
(732) City Storage Systems LLC, c/o White and Williams LLP,
7 Times Square, Suite 2900New York NY 10036 (US)
(151) 2018 10 17
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29

(111) 1447749
(540) PODAMIL
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
(151) 2018 08 27
(441) 2019 02 25

(111) 1436749
(540) E8
(531) CFE: 27.05.17, 27.07.11
(511) 17, 21, 22, 23, 24
(732) Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang Economic Development
Zone,Wutong Town, Tongxiang City,Jiaxing City314500 Zhejiang (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29

(111) 1447757
(540) Istanbul Silah
(531) CFE: 26.03.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 13
(732) İSTANBUL SİLAH VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Dudullu OSB 1.Cadde No.7ÜMRANİYE-İSTANBUL (TR)
(151) 2018 10 18
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1439466
(540) DBN
(531) CFE: 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 31
(732) BEIJING DBN TECHNOLOGY GROUP CO. LTD, Floor 14, No. 27
Zhongguancun Street,Haidian DistrictBeijing (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 01 07
(581) 2018 12 20

(111) 1447761
(540) HEATMAX
(511) 11
(732) ÜSTÜN ISITMA VE SOĞUTMA EKIPMANLARI IMALAT
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI, Cumhuriyet
MahallesiBalkan Caddesi No10Yazıbaşı Torbalıİzmir (TR)
(151) 2018 11 14
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(511) 9, 35, 42
(581) 2019 01 31
(511) 5
(581) 2019 02 07
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(111) 1447804
(540) YOUTOP
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 21
(732) Zhang Zhenhua, No. 18, Linye village,
The station Group,Danyang Development Zone,Zhenjiang
CityJiangsu Province (CN)
(151) 2018 08 31
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1447966
(540) BOVJU
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) YE QIGUO, GUIYANG VILLAGE, XUEKOU TOWN,
WENCHENG COUNTYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 13
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1447978
(540) PHILTRE CENTENAIRE ET LEGENDAIRE
RETROUVE
(511) 3
(732) Laboratoire Garancia,
10 avenue du Recteur PoincaréF-75016 PARIS (FR)
(151) 2018 04 09
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1448067

(540) L.V

(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 02 25
(111) 1449530
(540) S
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.21
(732) PENN Automotive, Inc.,
5331 Dixie HighwayWaterford MI 48329 (US)
(151) 2018 08 07
(441) 2019 03 04

(511) 3, 9, 14, 16, 18,
24, 25, 35, 38, 41
(581) 2019 02 07
(511) 6, 7
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(111) 1452055
(540) ELEVATOR VENTURES
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.12
(511) 16, 35, 36, 41, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9A-1030 Wien (AT)
(151) 2018 07 04
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452074
(531) CFE: 02.09.14
(511) 9
(732) Shenzhen Cardlan Technology Co., Ltd.,
3/F, 1st Building,Liantang Industrial Park,No. 48 Kangzheng
Road, Danzhutou,Nanwan Sub-district Office,Longgang District,
ShenzhenGuangdong Province (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452098
(540) AMBO
(511) 7
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508, Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452099
(540) ROTEO
(511) 7
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452100
(540) TARGO
(511) 7
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28

(581) 2019 02 14

(111) 1452158
(540) Emch+Berger
(511) 36, 37, 42
(732) Emch+Berger Holding AG, Schlösslistrasse 19CH-3008 Bern (CH)
(151) 2018 12 09
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28

(111) 1449565
(540) PracticalMax
(511) 12
(732) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY 257335250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14

(111) 1452161
(540) XANOVA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen 3EYE Industrial Design Co., Ltd.,
RM 409, Floor 4, Block 2,Meilin Duoli Industry Zone,Beihuan
Rd.,Futian District,Shenzhen City518049 Guangdong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28

(111) 1449667
(540) I-BOOST
(511) 1, 17, 42
(732) BOSTIK SA,
253 avenue du Président WilsonF-93210 La Plaine Saint-Denis (FR)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14
(111) 1450523

(540) PEARSON LEARNING STUDIO
(511) 16, 35, 41, 42
(732) Pearson Education Limited, 80 StrandLondon WC2R 0RL (GB)
(151) 2018 06 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450800
(540) MILLENTA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450823
(540) LONELIX
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450830
(540) Rikki
(511) 29, 30, 35
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu
„EVROTORG”, k. 22, d. 52a, ul. Kazintsa 220099 Minsk (BY)
(151) 2018 07 07
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450834
(540) NALUNDA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1452050
(540) Vega PROFESSIONAL
(531) CFE: 01.13.01, 27.05.10
(511) 35
(732) Rohulenko Andrii Yuriiovych,
vul. Klochkivska, 197 A, kv. 43m. Kharkiv 61145 (UA)
(151) 2018 10 18
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452054
(540) Flint
(531) CFE: 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01
(732) ELEMENTOS TRADE LIMITED,
Avlonos, 1, Maria HouseCY-1075 Nicosia (CY)
(151) 2018 08 08
(441) 2019 03 18

(511) 29, 30
(581) 2019 02 28

(111) 1452168
(540) BEOT
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) Beot(Shijiazhuang) Inorganic Membrane Separation
Equipment Co., Ltd., (Shi Dai Fang Zhou Building)No. 36 Guang’an
Street,ShijiazhuangHebei (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452173
(540) JEWEREST
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14, 35
(732) BUTA HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Molla Fenari MahallesiŞeref Efendi Sokak No: 32/14Fatihİstanbul (TR)
(151) 2018 11 14
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452200
(540) E+B
(511) 36, 37, 42
(732) Emch+Berger Holding AG, Schlösslistrasse 19CH-3008 Bern (CH)
(151) 2018 12 09
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452224
(540) RIEHOR
(531) CFE: 15.07.01, 26.13.01
(511) 7
(732) JINAN RUIHAN IMP.&EXP. CO., LTD., 608, 2# XINYUANXIN
BUILDING,HUAXIN ROAD 3,LICHENG DISTRICT,JINAN CITY250100
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 31
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452251
(540) DRAGON’S TURN
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.12
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
4, „Maritsa” Str.,„Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452257
(540) LOKÁLKA
(732) BUDIŠ a. s., BudišSK-038 23 Dubové (SK)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 03 18

(511) 29, 30, 32
(581) 2019 02 28

(111) 1452293
(540) B-LIFE BOTANICALS
(511) 32
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s.,
U Prazdroje 64/7CZ-301 00 Plzeň, Východní Předměstí (CZ)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
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(111) 1452301
(540) B-LIFE
(511) 32
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s.,
U Prazdroje 64/7CZ-301 00 Plzeň, Východní Předměstí (CZ)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452317
(540) ZORATEN
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 11 19
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1452402
(540) L’origine du goût
(531) CFE: 25.01.05, 29.01.11
(511) 29, 30, 31, 32, 33
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY
SUR SEINE (FR)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1454551
(540) EMINENT PLATINUM
(511) 31
(732) TEKRO, spol. s.r.o., Višňová 484/2CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
(151) 2018 08 30
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454621
(540) 1.1 MILLIONAIRES
(511) 9
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454622
(540) BIERA CORSA CORSICAN IPA India Pale Ale
(531) CFE: 05.11.15, 25.01.15, 27.05.03, 29.01.12
(511) 32
(732) BRASSERIE PIETRA, Route de la MaranaF-20600 FURIANI (FR)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454635
(540) RYNO
(531) CFE: 03.02.07, 26.04.15, 27.05.02
(511) 12
(732) P.S.P.N. MANUFACTURING COMPANY LIMITED,
159 Moo16, Thapa70110 Banpong, Ratchaburi (TH)
(151) 2018 11 14
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454648
(540) EcoFrost
(511) 35
(732) Zhukov Vitalii Serhiiovych,
prosp. Bohdana Khmelnytskoho, 47, kv. 52m. Dnipro 49055 (UA)
(151) 2018 10 22
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1454744
(540) UGO BY LEASYS
(531) CFE: 01.15.21, 26.03.23, 27.05.03, 29.01.13
(511) 12, 36, 39
(732) LEASYS S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200I-10135 TORINO (IT)
(151) 2018 10 18
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1455174
(540) YORRTEY
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.01
(511) 45
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road, Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455236
(540) Haertha
(732) Halex Holding GmbH,
lndustriestraße 952457 Aldenhoven (DE)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 04 01

(511) 40, 42
(581) 2019 03 14

(111) 1455247
(540) Glintwein TRUST
(531) CFE: 24.01.13, 24.09.02, 24.13.22, 25.01.06, 28.05.00
(511) 33
(732) REAL-PRODUS S.R.L., societate comercială,
Str. Lenin nr. 197Tomai, MD-6116 Ceadîr Lunga (MD)
(151) 2018 05 11
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455322
(540) HORB
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01
(511) 9, 10, 25, 35
(732) Shenzhen HORB Technology Corp. Ltd.,
Floor 6-7, Block B,Funing Hi-Tech Industrial Park,No. 71-2 Xintian
Rd, Fuyong Town,Baoan DistrictShenzhen (CN)
(151) 2018 08 02
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455379
(540) BDMUSIC
(531) CFE: 01.01.02, 24.17.10, 27.05.01
(511) 28
(732) Quanzhou Badu Electronic Tech Co., Ltd,
No. 12, anqian industrial east road,anhai town,jinjiang
city,quanzhou cityfujian province (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
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(111) 1455434
(540) ASA
(531) CFE: 27.05.17
(511) 19
(732) Shanghai ASA Ceramic Co.,Ltd., No. 3988,
Hongmei South Road,Minhang District201100 Shanghai (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455436
(531) CFE: 28.03.00
(511) 19
(732) Shanghai ASA Ceramic Co.,Ltd., No. 3988,
Hongmei South Road,Minhang District201100 Shanghai (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455465
(540) ASA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 19
(732) Shanghai ASA Ceramic Co.,Ltd., No. 3988,
Hongmei South Road,Minhang District201100 Shanghai (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455466
(540) ASA
(531) CFE: 01.05.02, 27.01.01, 27.05.01
(511) 19
(732) Shanghai ASA Ceramic Co.,Ltd., No. 3988,
Hongmei South Road,Minhang District201100 Shanghai (CN)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455487
(540) im
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01
(511) 7
(732) SHANDONG YOURONG MACHINE TOOL CO., LTD.,
TONG RUI ROAD,TENGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONEZAOZHUANG CITY, SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1455542
(540) ROADBOSS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.,
DAOZHUANG TOWN GOVERNMENT STATION,GUANGRAO
COUNTY,DONGYING CITY 257336250014 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 01
(581) 2019 03 14
(111) 1456310
(540) DR.C.TUNA
(511) 3, 5
(732) TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ömerli Beldesi Fabrikalar YoluNo:43
ÜmraniyeTR-81730 Ümraniye, İstanbul (TR)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456415
(540) HAIRELIA
(511) 1
(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE,
1 place des SaisonsF-92048 PARIS LA DEFENSE Cedex (FR)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456447
(540) JANEDO
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 11
(732) ZHEJIANG JANEDO SANITARY TECHNOLOGY CO.,LTD,
QINGGANG TECHNOLOGY INDUSTRY PARK, YUHUANZHEJIAN
PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456516
(540) CIGA Design
(531) CFE: 27.05.10
(511) 14
(732) SHENZHEN CIGA DESIGN CO.,LTD, A,-2F, INDUSTRY BUILDING
8,TIANMIAN VILLAGE,SHENNAN MIDDLE ROAD,FUTIAN SUBDISTRICT,FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITYGUANGDONG (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456538
(540) DEINHARD Green Label RIESLING
(531) CFE: 03.01.01, 25.01.15, 26.03.01,
26.13.01, 27.05.09, 29.01.15
(511) 33
(732) Henkell & Co. Sektkellerei KG,
Biebricher Allee 14265187 Wiesbaden (DE)
(151) 2018 12 24
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456561
(540) colmore by diga
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.13

(511) 6, 11, 14, 18,
20, 21, 24, 27
(732) Diga Holding b.v., Lange Heide 6NL-5993 PB Maasbree (NL)
(151) 2018 12 12
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
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(111) 1456630
(540) IVA ways
(531) CFE: 07.11.10, 26.11.02, 27.05.10
(511) 39
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “IVA WAYS”,
per. Montazhnikov 4, d. 5, of. 26220019 Minsk (BY)
(151) 2018 11 20
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456745
(531) CFE: 02.09.14, 26.01.03
(511) 5, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Biotehnos”, pr-kt Andropova, d.18, korp. 6, pom.XI,
kom. 7RU-115432 Moscow (RU)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456783
(540) Anton Kaapl
(511) 29, 30, 31, 32, 33
(732) FONEKA s.r.o., Jílovice 217CZ-373 32 Jílovice (CZ)
(151) 2018 09 21
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456809
(540) YUEMING YUEMING LASER
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.03, 27.05.09, 28.03.00
(511) 7
(732) GD HAN’S YUEMING LASER GROUP CO., LTD.,
No.28 East Industrial Road,Songshan Lake High-TechIndustrial
Development Zone,DongguanGuangdong (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456871
(540) SYNERGETIC
(531) CFE: 05.03.14, 29.01.13
(511) 3
(732) Zyuzin Alexey Yurievich, Avangardnaya str.,
8-308, Krasnogorsk cityRU-143401 Moscow Region (RU)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456935
(531) CFE: 04.05.21
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33
(732) SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No.300, Jiufu Road,
Jiuting Town,Songjiang District201615 Shanghai (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456949
(540) handytowel
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.13
(511) 3, 5
(732) PUSHCLEAN TECHNOLOGY PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Mahmutbey Mah. Hacı Bostan Cad. No:4 K:4/41
Bağcılar İstanbul (TR)
(151) 2018 12 21
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457052
(540) GOLD COLLECTION HD
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.02, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 26
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457083
(540) LA PAUSA
(511) 25
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457113
(540) FIND X
(531) CFE: 01.01.15, 01.11.12, 16.03.15, 17.05.01, 27.05.01
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,
CHANG’AN,DONGGUANGUANGDONG (CN)
(151) 2018 11 08
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457117
(540) LAXYAXMJ
(531) CFE: 03.01.16, 05.03.15, 24.01.05, 24.09.07
(511) 35
(732) Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
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(111) 1457192
(540) euned
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01
(511) 21
(732) Yiwu Snail Accessories Commercial Firm,
No. F3-022, 024,Zhongguo XiaoshangpinGuoji
Shangmaocheng,Yiwu City, JinhuaZhejiang Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457502
(540) Supreme
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(511) 9, 18, 28, 35
(732) Chapter 4 Corp., 62 King StreetNew York NY 10014 (US)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457870
(531) CFE: 26.01.03, 26.04.04, 26.11.12, 28.03.00
(511) 24
(732) LIXIN COUNTY FUYA GAUZE ELEMENT CO.,LTD, Laodong
Chuangye Park,Industrial Park,Lixin County,Bozhou CityAnhui (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1457876
(540) AP
(531) CFE: 26.01.03, 26.05.02, 27.05.01
(732) Audemars Piguet Holding SA,
Route de France 16CH-1348 Le Brassus (CH)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 04 15

(511) 14
(581) 2019 03 28

(111) 1457878
(540) samo COLLECTION
(531) CFE: 25.07.02, 26.04.03, 27.05.22
(511) 24, 25, 35
(732) GUZUN Mihail,
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 40MD-2019 Codru, Chişinău (MD)
(151) 2019 02 11
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1457966
(540) TIMBEREX GROUP PREMIUM GOLD
QUALITY ROOFING BATTENS
(531) CFE: 01.01.02, 26.04.03, 27.05.04, 29.01.15
(511) 19
(732) Rihards BAUMANIS, Kadiķu iela 33-2LV-2166 Jaunmārupe (LV)
(151) 2018 10 11
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1457967
(540) MiMA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,
LTD., Crossing of Daihe Roadand Cailun Road,HefeiAnhui (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458042
(540) DHF TECH
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16
(732) DONGYING JIACHUAN TRADING CO., LTD.,
Room 111, Building 8,South of Beier Road,
West of Dongsi Road,Dongying District, Dongying City257100
Shandong Province (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458084
(540) SITIDIAB
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 04 15

(511) 5
(581) 2019 03 28

(111) 1458166
(540) MILUCCA
(511) 35
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED,
Super-Pharm Building, 16 Shenkar StreetHerzlia (IL)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458170
(540) Sugenro
(511) 22
(732) Jinjiang Yitailong Chemical Fiber Manufacturing Co., Ltd.,
Shixia Industrial Zone,Longhu Town,JinjiangFujian (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28

(111) 1457129
(540) Yarline
(511) 1, 3, 4, 19, 20
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „GR
INVESTMENTS”, Monastyrskaja ul, dom 2Perm’ gRU-614000
Permskij kraj (RU)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(111) 1458210
(540) QINGTAI
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 13
(732) Hunan Qing Tai Fireworks Manufacturing Co., Ltd.,
Jinsheng Community,Jingang Town, LiuyangHunan (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28

(111) 1457144
(531) CFE: 26.13.25
(511) 7
(732) Kingstar (Zhangjiagang FTZ) Trading Co., Ltd,
Room 104N, International Consumer GoodsCenter Building,
Beijing Road,Zhangjiagang Free Trade ZoneJiangsu (CN)
(151) 2018 10 03
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21

(111) 1458340
(540) BBK
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) BBK Communication Technology Co., Ltd.,
255#, BBK Road,Wusha, Chang’An,DongguanGuangdong (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
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(111) 1458346
(540) DICOTUSS
(511) 5
(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI,
Via del Casale della Marcigliana, 29Roma (IT)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458370
(540) Midday bear
(511) 5, 16
(732) FUJIAN MIDOUXIONG INDUSTRIAL CO.,LTD., NO. 121
EAST CHANGLIU RD.,DASHANHOU COMMUNITY,LINGYUAN
ST.,JINJIANG,QUANZHOUFUJIAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458405
(540) oly oil
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 29, 31
(732) OLYMPIAN GREEN SOCIETE ANONYME OF PRODUCTION,
TRADING AND DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS, Nea
FigaliaGR-270 56 Ilia (GR)
(151) 2019 02 18
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458485
(531) CFE: 26.13.25
(511) 25
(732) JINJIANG YONGMEI SHOE DESIGN CO.,LTD., No.100, Xidai
Industrial Zone,Pengqing Road, Pengtou Village,
Chendai Town, Jinjiang City,Quanzhou CityFujian Province (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458494
(540) ROYAL ROUTE
(531) CFE: 09.01.10, 25.07.01, 26.15.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) WUHAN ROYAL ROUTE BIOTECHNOLOGY CO., LTD.,
Rm.8, F21, Bldg. B3, Blcok A04,Greenland International Financial
City,No.725, Heping Ave., Wuchang Dist., Wuhan CityHubei (CN)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458510
(540) SPOTICAR
(531) CFE: 18.01.07, 24.17.24, 27.03.01, 29.01.12
(511) 12, 38
(732) PEUGEOT SA,
7 rue Henri Sainte-Claire DévilleF-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458555
(531) CFE: 26.07.25, 26.11.03, 28.03.00 (511) 19
(732) Shandong Yaohua Glass Co., Ltd,
No.7 Kaiyuan Road,Licheng Area,Jinan CityShandong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458561
(531) CFE: 26.02.07, 28.05.00, 29.01.13 (511) 11, 21
(732) Limited liability company „SAS Industrial”, Pekinsky
Prospekt, 18China-Belarus Industrial Park”The Great Stone”,
Smolevichi District222210 Minsk Region (BY)
(151) 2018 09 25
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458627
(540) GREETMED
(531) CFE: 26.07.04, 27.05.01
(511) 10
(732) NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.,
Room16-1, Building 1,No. 98, Chuangyuan Road,Ningbo High-tech
ZoneZhejiang Province (CN)
(151) 2019 01 31
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458674
(540) B.Yond
(531) CFE: 01.03.06, 03.02.13, 05.07.03, 06.01.02, 07.05.02, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(511) 30
(732) „ITAL FOOD” EAD, Trakiyska Str. 10BG-9700 Shumen (BG)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458677
(540) ALTINYILDIZ CLASSICS AC&co. EST. 1952
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.01
(511) 18, 25, 35
(732) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM
SIRKETI, Eski Büyükdere Caddesi No. 14Park Plaza Kat 15-16Maslak
Sarıyer Istanbul (TR)
(151) 2018 11 12
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458747
(540) THERMOTILE
(531) CFE: 07.03.11, 26.11.09, 29.01.14
(511) 6, 19, 37, 42
(732) TERMOTILE Limited Liability Company, Lugovaya St.,
4, bld. 1, office 15RU-143026 Moscow (RU)
(151) 2018 12 24
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458751
(540) TOPERF
(511) 1, 2
(732) NOF METAL COATINGS EUROPE, 120 rue GaliléeF-60100 CREIL (FR)
(151) 2019 01 07
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
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(111) 1458769
(540) INSIZE
(531) CFE: 24.15.02, 27.05.17
(511) 9
(732) Insize Co., Ltd.,
No.80 Xiangyang Road Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458786
(540) GREEN COLLECTION PRO
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.14
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458801
(540) FAVARINI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir», pr-kt
Vernadskogo, d. 37, corp. 3RU-117415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458826
(540) P PANDA SAFETY
(531) CFE: 27.05.05, 29.01.12
(511) 9
(732) CALZATURIFICIO PANDA SPORT S.R.L.,
Contrada Colucci, 154I-72014 CISTERNINO (BR) (IT)
(151) 2018 11 08
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458836
(540) Executive Traveller
(511) 41
(732) Business Travel Media Pty Ltd, c/o Gupta & Co Pty Ltd,
Suite 2 Level 9, 122 Arthur StNORTH SYDNEY NSW 2060 (AU)
(151) 2019 02 19
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458893
(540) PRODN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 9
(732) PRODN INTELLIGENT CONTROL ELECTRONIC TECHNOLOGY
(ZHEJIANG) CO., LTD., Rm. 401, Venture Building 2,No. 1333
Wanchang Middle Road,Chengdong Street, Wenling CityZhejiang
Province (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458895
(540) SAS
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 11, 21
(732) Limited liability company „SAS Industrial”, Pekinsky
Prospekt, 18China-Belarus Industrial Park”The Great Stone”,
Smolevichi District222210 Minsk Region (BY)
(151) 2018 09 25
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458928
(540) DENAIR
(531) CFE: 05.03.14, 27.03.11, 27.05.08
(511) 7
(732) DENAIR ENERGY SAVING TECHNOLOGY (SHANGHAI) PLC.,
BUILDING 4, NO. 58 HULU ROAD, XINBANG TOWN, SONGJIANG
DISTRICT201600 SHANGHAI (CN)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458931
(540) Creamcredit
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(732) CREAM FINANCE HOLDING LTD.,
40 Kimonos StreetCY-3095 Limassol (CY)
(151) 2019 01 16
(441) 2019 04 15

(511) 36
(581) 2019 03 28

(111) 1458974
(540) werka
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.24
(511) 7, 9
(732) WERKA CO., LTD., ROOM 1702, NO.1016 DING XI
RD,CHANGNING DISTRICT200050 SHANGHAI (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1458975
(531) CFE: 02.01.20, 03.03.01, 18.01.01, 26.04.14
(511) 25
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 01 23
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1459003
(540) EXTREME COLLECTION
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.14
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
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(111) 1459008
(540) SGB
(511) 7
(732) SHIJIAZHUANG INDUSTRIAL PUMP FACTORY CO., LTD.,
NO.5 JINGYANG ROAD,JINGXING MINE DISTRICT,SHIJIAZHUANG
CITYHEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459023
(540) ALAN MEAT-PROCESSING FACTORY
(531) CFE: 01.05.08, 03.04.01, 25.01.06, 26.01.21
(511) 29
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „ALAN”, Startova street,
26Dnipro 49000 (UA)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459037
(540) NACO
(511) 3
(732) GUANGZHOU ZHENYA BRAND MANAGEMENT COMPANY
LIMITED, Room 224, the second floor,no. 71 long kou xi
road,Tianhe District, Guangzhou510000 Guangdong (CN)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459316
(540) COSMO
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 9
(732) SKYRACE TRADING LTD, Tripolitsas, 25BCY-3086 Limassol (CY)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459447
(540) La Ribera
(732) Central America Trading Sarl,
2, rue LaangwissL-4940 Hautcharage (LU)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 04 23

(511) 34
(581) 2019 04 04

(111) 1459453
(540) Salzburg Airport W. A. MOZART
(531) CFE: 24.17.02, 26.11.03, 27.05.09, 29.01.13
(511) 12, 18, 20,
24, 25, 35, 39
(732) Salzburger Flughafen GmbH,
Innsbrucker Bundesstraße 95A-5020 Salzburg (AT)
(151) 2018 07 17
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459467
(540) M GROUP DEVELOPMENT
(531) CFE: 26.07.04, 26.11.07
(511) 16, 35, 36, 37, 41, 45
(732) REMINGTON LTD,
101, 1 1/2 Miles Northern HighwayBelize City (BZ)
(151) 2018 10 02
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459488
(540) (Taishan9) TaiShan TEA FLAVOUR
(531) CFE: 01.15.09, 05.05.16, 19.03.24, 28.03.00
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.,
NO. 11888, JINGSHI ROAD,LIXIA DISTRICT,JINAN CITY250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 09 17
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459527
(540) WEIYE WEIYE
(531) CFE: 01.05.01, 28.03.00
(511) 6, 19
(732) GUANGDONG WEIYE ALUMINIUM FACTORY GROUP
CO., LTD., NO. 1, HONGLING SI LU,SHISHAN TOWN,NANHAI
DISTRICT,FOSHAN CITY528231 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 12
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459544
(540) PLUG IN
(531) CFE: 24.15.01, 24.17.06, 26.01.01, 26.15.01, 29.01.12 (511) 3, 5, 10
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC,
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459547
(540) LIME
(531) CFE: 05.07.22, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.03
(511) 36
(732) LIME Capital Partners Inc, Mill Mall Tower,
2nd Floor,Wickhams Cay 1,P.O. Box 4406, Road TownTortola (VG)
(151) 2018 09 07
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459633
(540) favorit
(531) CFE: 03.03.01, 05.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 35
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „AGROPROMISLOVA
COMPANY „FAVORIT”, vul. Poliova, 1 V, s. Pidhaitsi,Kirovohradskyi
r-nKirovohradska obl. 27613 (UA)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
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(111) 1459640
(540) WE WILL
(511) 35, 39, 40
(732) W. Hamburger GmbH, Aspanger Straße 252A-2823 Pitten (AT)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459674
(540) LA MANON
(511) 9
(732) Spigen Korea Co., Ltd.,
446, Bongeunsa-ro,Gangnam-guSeoul (KR)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459714
(540) ARKEL ARCUBE
(531) CFE: 26.03.01, 26.07.18,
26.11.09, 27.05.09, 29.01.13
(511) 9, 35, 37
(732) ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad.,
No:69/B SancaktepeTR-34775 İstanbul (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459720
(540) KlSS MY AXE
(511) 25, 41
(732) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 11571336 Waiblingen (DE)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459745
(540) UNITRUCK
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.07
(511) 7, 12
(732) ZHEJIANG VISUN AUTOMOTIVE CO.,LTD, YONG’AN INDUSTRY
PARK, XIANJU TOWN,TAIZHOU CITY317300 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459761
(540) SOMAT
(511) 3, 5, 9, 11, 21, 28,
35, 37, 38, 39, 42
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459769
(540) BonHome
(531) CFE: 01.01.03, 26.01.02, 27.05.24, 29.01.13
(511) 3, 6, 7, 8, 16,
21, 24, 27
(732) WIKOLIA INVESTMENTS LIMITED, Arch. Makariou III &
Vyronos, P.LORDOS CENTER,BLOCK B, 1st floor Flat/office 103,
Neapoli, CY-3105 Limassol (CY)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459804
(531) CFE: 28.03.00
(511) 22
(732) LIANYUNGANG KAIXIN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.,
NO. 354, YI YIN ROAD,GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE,GUANYUN COUNTY,LIANYUNGANG CITY222000 JIANGSU
PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459868
(540) NUKON
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 35, 37
(732) NUKON LAZER MAKİNA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Btso Organize Sanayi Bölgesi,Ali Osman Sönmez Bulvarı
No. 7/BNilüfer/Bursa (TR)
(151) 2018 10 15
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459871
(540) Goldis
(511) 5, 31
(732) Tekro, spol. s r.o., Višňová 2CZ-140 00 Praha 4, Krč (CZ)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459897
(540) G-TEX
(511) 1, 17, 19
(732) COLMEF S.R.L.,
ZONA INDUSTRIALE PONTE D’ASSII-06024 GUBBIO (PG) (IT)
(151) 2018 11 15
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459905
(531) CFE: 05.07.02, 07.01.13, 08.01.01,
25.01.15, 28.05.00, 29.01.14
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113g. DimitrovgradRU-433502
Uljyanovskaya oblast (RU)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1459908
(540) ARKEL ARLINE
(531) CFE: 26.03.01, 26.07.18, 27.01.05, 27.05.09, 29.01.13 (511) 9, 35, 37
(732) ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah.,Şah Cihan Cad. No:69/
BSancaktepeTR-34775 Istanbul (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
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(111) 1459968
(540) KINGLEEN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) GUANGZHOU KINGLEEN ELECTRONICS CO., LTD.,
NO.1, INDUSTRY PARK, DASONGYUANINDUSTRY ZONE,
NO.11 SHE,XIAMAO, BAIYUN DISTRICT,GUANGZHOU510000
GUANGDONG (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1460049
(540) Strandperle
(511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1460057
(540) JETOUR
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 37
(732) CHERY COMMERCIAL VEHICLE (ANHUI) CO., LTD.,
NO.16 CHANGCHUN ROAD,ECONOMY &
TECHNOLOGYDEVELOPMENT ZONE,WUHU CITY100045 ANHUI (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1460080
(540) VIVIENNE SABÓ
(531) CFE: 27.05.01
(511) 41
(732) Individual entrepreneur Rakoch Natalia Mikhailovna,
Mashkova Str., 6, bldg. 1, flat 3RU-105062 Moscow (RU)
(151) 2018 09 05
(441) 2019 04 23
(581) 2019 04 04
(111) 1460416
(540) MILKY 45%
(531) CFE: 03.04.02, 06.19.11, 08.03.08, 18.05.01, 21.03.11, 24.07.01,
27.05.24, 29.01.15
(511) 29
(732) FOOD, s. r. o., Jazerná 5 SK-040 12 Košice (SK)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460422
(540) P PILOT ENERGY DRINK CLASSIC WITH
VITAMINS B12 B2 B3 B5 B6
(531) CFE: 03.07.17, 26.01.03, 26.04.09,
26.11.08, 27.05.02, 27.07.11, 29.01.14
(511) 32
(732) FOOD, s. r. o., Jazerná 5 SK-040 12 Košice (SK)
(151) 2018 12 05
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460430
(540) STIHL TIMBERSPORTS KISS MY AXE
(531) CFE: 01.01.03, 14.07.02, 25.01.06,
26.05.02, 27.05.09, 29.01.13
(511) 25, 41
(732) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 11571336 Waiblingen (DE)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460432
(540) TONG BANG
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) CHEN CHENG SHENG, Group 9, Jianchou Village,
Yiting Town, Yiwu City, JinhuaZhejiang Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460508
(540) HEALTH OF JOINTS IS IN RELIABLE HANDS
(531) CFE: 02.09.14, 26.01.03, 29.01.04
(511) 5, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Biotehnos”, pr-kt Andropova, d. 18,korp. 6, pom. XI,
kom. 7RU-115432 Moscow (RU)
(151) 2019 02 08
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460533
(531) CFE: 28.03.00
(511) 42
(732) Hekou District Liuhe Xinbo Engineering Design Center, No.
383, Building A,Zhongyang Street, Hean Community,
Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460548
(540) SALMODERM
(511) 5, 31, 44
(732) TEKRO, spol. s r.o., Višňová 2CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
(151) 2018 08 30
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460593
(540) QURET
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) SONG, MYUNGKYU,
115-1007, Buil-ro 9-gil 127, Guro-gu,Seoul 08259 (KR)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460656
(531) CFE: 03.02.13
(511) 20, 25
(732) Guangdong Camel apparel Co., Ltd, Ganjiao Shangjie Village
9,Lishui, Nanhai District,Foshan CityGuangdong Province (CN)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
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(111) 1460663
(540) MI A2
(511) 9, 42
(732) XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITY SHOPPING MALL
II OF CHINA,RESOURCES, NO. 68, QINGHE MIDDLE STREET,
HAIDIAN,DISTRICT100028 BEIJING (CN)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460671
(540) Regina skin
(531) CFE: 25.01.06, 25.03.01, 27.05.10
(511) 3, 16
(732) SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59I-55016 Porcari (LU) (IT)
(151) 2018 11 28
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460688
(540) M
(531) CFE: 26.01.18, 26.11.12, 27.05.21
(511) 16
(732) LAIZHOU LIMEI CULTURE AND EDUCATION PRODUCTS
CO., LTD., LUJIA VILLAGE, ZHUQIAO TOWN,LAIZHOU CITY,YANTAI
CITY261400 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460716
(540) Chengyunxiang
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 30
(732) HUANG CHENGYU, Shop 332.333, Floor 3, Complex
Building,Chinese Tea House,Jingtian North Road,Futian
District,ShenzhenGuangdong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460721
(540) GLOCAB
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) İNTER GLOBAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., Barbaros Mah.
Kardelen Sk.,Palladium Tower 2/41,Ataşehirİstanbul (TR)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460733
(540) AUTHOR
(531) CFE: 03.07.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 12
(732) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostju AVTOR,
ul. Tallinskaya, d. 7, lit. O, chast’ pom. 2N,of. 379RU-195196 SanktPeterburg, (RU)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460751
(540) CS CHI SIAMO
(531) CFE: 25.01.25, 27.05.08, 29.01.07
(511) 25
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir», pr-kt
Vernadskogo, d. 37, corp. 3RU-119415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460805
(540) ebelieve
(511) 25
(732) YE WENWEI, ROOM 906, UNIT 3, BUILDING 7,XIANGXIELI
PARK, HUIQIAO ROAD,BINJIANG STREET,LUCHENG
DISTRICT,WENZHOU CITY325000 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460868
(540) Ziplex
(511) 11, 20, 35
(732) Homan Mykhailo Yuriiovych,
Korchahintsiv str., bldg. 25, apt. 469Kharkiv c., 61176 (UA)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460872
(540) GND
(531) CFE: 27.05.01
(732) HP TRONIC Zlín,
spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637CZ-760 01 Zlín (CZ)
(151) 2018 10 24
(441) 2019 04 29

(511) 7, 8, 9, 11
(581) 2019 04 11

(111) 1460937
(540) 1845 BORDONI
(531) CFE: 24.01.18, 27.05.24, 27.07.01
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33
(732) SA Bordoni, Via dei Solari 4aCH-6900 Lugano (CH)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460943
(540) E ZI
(511) 12
(732) Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, Közuzó u. 8.H-2000 Szentendre (HU)
(151) 2018 12 11
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
(111) 1460957
(540) Yango
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 39
(732) Yandex Services AG, Werftestrasse 4CH-6005 Luzern (CH)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 04 29
(581) 2019 04 11
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(111) 1461086
(540) Snow Beauty
(531) CFE: 02.03.01, 27.03.01
(511) 25
(732) Xinmiaoshengfa (Beijing) Garments Co., Ltd.,
3198, 3F, No.2 Building,No.17 Courtyard, Ritan North
Road,Chaoyang DistrictBeijing (CN)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461099
(540) JOKER
(511) 9
(732) Individual’nyj predprinimatel’ Beljov Anatolij Gennad’evich,
ul. Tereshkovoj, 48, kv. 511RU-630090 Novosibirsk (RU)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461155
(540) SAS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO., LTD., No. 1329, Yinhai
Road,Yidong Industrial Park,Yiwu City322000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461194
(540) KOPHLER
(511) 12
(732) Shandong Yingsheng Machinery Co.,Ltd.,
West Of The Residential AreaOf Guanlu Village,North Of Weichang
Road,Weicheng District, Weifang CityShandong Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461219
(540) YETU
(531) CFE: 27.05.17
(511) 18
(732) Quanzhou City Yetu Sports Products Co., Ltd., 102 Furong
Street,Shangcun Community,Changtai Subdistrict,Licheng
District,Quanzhou City362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461275
(540) STAGENIUS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) GUANGZHOU JIZHI TRADING CO., LTD., 3rd Floor, Building
A, Menkouhai Industrial Park,Xia Mao Wushe, Baiyunhu Street,
Baiyun District, GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461299
(540) maxdivani
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.04, 27.05.01
(511) 20
(732) FOSHAN GOLDEN FURNITURE CO.,LTD., NO.6 YUANNAN
2ND ROAD,SHAZUI INDUSTRIAL AREA,JIUJIANG TOWN,NANHAI
DISTRICT, FOSHAN528000 GUANGDONG (CN)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462789
(540) NAT & vie VEGGIE
(531) CFE: 01.15.25, 24.17.01, 26.01.22, 29.01.13
(511) 29, 30, 32
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
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(111) 1463022
(540) Budiš BOŽSKÁ CHUŤ
(531) CFE: 24.01.03, 25.01.06, 26.03.06, 26.05.24, 26.11.12, 27.01.12,
27.05.24, 29.01.15
(511) 29, 30, 32
(732) BUDIŠ a. s., BudišSK-038 23 Dubové (SK)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463048
(540) FITOFOP
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb11080 Zemun-Beograd (RS)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 05 13

(511) 5
(581) 2019 04 25

(111) 1463134
(540) C CITYLIFE
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01
(511) 35, 42
(732) «CityLife» LLC,
Kondratievsky Avenue, House 15Building 3, Office 322RU-195197
St. Petersburg (RU)
(151) 2018 10 30
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, 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.
(111) 1321837
(540) RABEX
(531) CFE: 27.05.17
(511) 25, 35
(732) KEMAL BEYHAN, Nisanca Mah. Soganaga Cami Sk.
DaltabanYokusu Eris Han No:6/10 Beyazit/FatihIstanbul (TR)
(151) 2016 08 16
(441) 2016 12 19
(581) 2016 12 01
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
INNE
W WUP nr 11/2019 w spisie treści CZĘŚĆ I - OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PATENTACH oraz na stronie 2 w sekcji A. WYNALAZKI w zakresie
udzielonych patentów podano błędny numer:
Jest: „(od nr 233 571 do nr 233 840 oraz nr 221 336, 229 298)”
Powinno być: „(od nr 233 571 do nr 233 840 oraz nr 221 336, 229 198)”

Nr 12/2019
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r., wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1861) wpisano na listę
rzeczników patentowych pod nr:
3529

Kubera Damian Czesław

Katowice
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